
Resumo 

A humidade é uma das causas primordiais das patologias observadas nos edifícios. Afigura-se por 

isso da maior importância, o desenvolvimento de estudos que visem modelar o processo de 

transporte da humidade, e definir regras qualitativas e quantitativas para a concepção dos vários 

elementos da envolvente e dos edifícios no seu conjunto.  

Foi elaborado neste trabalho um modelo matemático de variação da humidade relativa interior de um 

compartimento em função da configuração da envolvente, do caudal de ventilação, da produção de 

vapor e das condições climáticas exteriores. Fez-se intervir a contribuição dos materiais higroscópicos 

para o balanço de humidade relativa do ar interior, o que se considera ser um contributo inovador em 

relação a outros modelos existentes.  

A elaboração do programa de cálculo automático RH2000, permitiu obter uma ferramenta de 

simulação numérica da variação da humidade relativa no interior de um compartimento, suportada por 

esse modelo. Este programa foi elaborado de modo a funcionar num computador pessoal em 

ambiente Windows.  

Foram feitas diversas simulações tendo em vista a avaliação da influência dos diversos parâmetros 

do modelo, no processo de variação da humidade relativa. Foi dada uma relevância especial à 

análise do efeito da presença de superfícies higroscópicas em compartimentos com diferentes 

condições higrotérmicas. Os resultados desse estudo permitiram concluir que a inércia hígrica da 

envolvente desempenha um papel determinante na regulação da variação da humidade relativa 

interior.  

Abstract 

Moisture is one of the main causes for building degradation. Therefore, the development of models 

that allow the definition of qualitative and quantitative rules for the design of building components, and 

the building itself as a whole is a task of great importance.  

A mathematical model of relative humidity variation was conceived, based on composition of interior 

surfaces, ventilation rate, vapour production and outside climate. The calculation theory for 

hygroscopic materiais contribution to the humidity balance is the main difference to other existing 

models.  

The elaboration of the computer program RH2000, resulted on a tool for numerical simulation of the 

relative humidity variation inside a room, based on that model. This program was built for use on a 

personal computer using Windows operating system.  



Several simulations were made to evaluate the influence of the model's parameters in the process of 

relative humidity variation. It was given special attention to the analysis of the effect of the presence of 

hygroscopic surfaces in rooms showing different hygrothermal conditions. The results of that study 

demonstrated the significant role played by the hygroscopic inertia on controlling inside relative 

humidity variation.  


