
Resumo 
 

A humidade constitui uma das principais causas de degradação dos edifícios, em 

particular, a humidade ascensional proveniente do solo que, por capilaridade, migra 

através dos materiais porosos, nomeadamente, as paredes dos edifícios. 

Nos últimos anos tem sido desenvolvida importante investigação experimental, no 

domínio da humidade ascensional, no Laboratório de Física das Construções – LFC, da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP, tendo sido, recentemente, 

validada uma técnica de tratamento designada por “ventilação da base das paredes”, 

que aparece com o intuito de tratar este problema em paredes de construções de 

elevada espessura e heterogeneidade na sua constituição, como e o caso do 

património monumental. 

Pretende-se com este trabalho estudar experimentalmente, através de ensaios 

laboratoriais bem como da análise “in situ”, esta técnica de tratamento da humidade 

ascensional. O trabalho aqui desenvolvido procura contribuir para a caracterização do 

sistema avaliando a importância da alteração do caudal de ventilação, das diferentes 

geometrias, bem como da influência das condições climáticas exteriores. 

Procurou-se, ainda, analisar os resultados da implementação de um sistema de 

ventilação da base das paredes através da monitorização de uma igreja no Norte de 

Portugal, após sua intervenção. 
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Abstract 
 
Moistness is one of the main causes of buildings degradation, especially, the rising 

damp coming from the ground that, by capillarity action, goes through porous materials, 

mainly the buildings walls. 



Last years important experimental studies, regarding to the rising damp, have been 

developed, at the Laboratory of Physics of the Constructions – L. F. C. in the College of 

Engineering of Porto University – F. E. U. P., having been recently acknowledged a 

technique of treatment denominated “wall base ventilation system“, that appears with 

the intention to deal with this problem in walls belonging to construction of high 

thickness and heterogeneity in their constitution, as it happens with historical buildings. 

It is intended, with this work, to study experimentally, through laboratorial assays, as well 

as with a real analysis “in situ“, this technique of rising damp treatment, that was only 

validated for previous studies, and in a certain way looks to minimize this problem. The 

work developed here pretends to contribute to the characterization of the system, 

estimating the importance of the volume ventilation alteration, the border conditions and 

the influence of outside atmosphere conditions. 

Finally, it was still looked for to evaluate the results of the implementation and the control 

of this system in a Church, in the North of Portugal, after two years of its intervention, to 

test its real effectiveness. 
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