
RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objectivo principal estudar a eficácia da aplicação de 

produtos hidrófugos e consolidantes em pedras graníticas da Igreja Matriz de Caminha 

a curto e a longo prazo. 

Para tal, desenvolveu-se um trabalho experimental, utilizando-se amostras dos dois 

tipos de granito existentes no monumento (granito de duas micas de grão médio e 

microgranito de duas micas), e dos dois tipos de produtos hidrófugos e dos dois tipos 

de produtos consolidantes. 

Procurou-se proceder ao estudo do meio poroso das pedras graníticas da igreja, 

recorrendo a um conjunto de ensaios, designadamente de determinação da densidade 

aparente, da porosidade livre às quarenta e oito horas, da porometria com o 

porosímetro de mercúrio, da absorção de água por capilaridade, da evaporação e da 

profundidade de penetração em amostras sem e com a aplicação de produtos de 

tratamento e também após a realização de ensaios de envelhecimento. 

O trabalho experimental desenvolvido permitiu, não só definir quais as principais 

vantagens e inconvenientes que advêm da aplicação dos quatro produtos de tratamento 

nos provetes de granito do monumento, mas também referir qual o produto hidrófugo e 

qual o produto consolidante mais adequados ao tratamento das pedras graníticas da 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Caminha. 

 

 

ABSTRACT 
 
The main purpose of this work is to study the application effectiveness of water 

repellents products and of consolidating products in the granitic stones of the Church of 

“Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Caminha” for a short and a long term period. 

Therefore, an experimental work was developed, using two types of granite used in the 

monument (a two-mica medium grained granite and a two-mica microgranite), and two 

water repellents products and two consolidating products. 



In order to characterize the porous network of the granitic stones of the church, bulk 

density, free porosity, porometry using the mercury porosimetry, water capillary 

absorption, evaporation and penetration depth tests were carried out in samples without 

and with the application of the treatment products as well as after the realization of 

accelerated aging essays. 

The experimental work allowed, not only to define the main advantages and 

disadvantages resulting from the application of the four treatment products in the granitic 

samples of the monument, but also to indicate the most appropriate water repellent 

product and the most appropriate consolidating product to the treatment of the granitic 

stones of the “Matriz de Caminha” Church. 

 


