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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

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 é 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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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
 

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. 

    
Key words:Key words:Key words:Key words: Rising Damp, Wall Base Ventilation, Experimental Research,  Rising Damp, Wall Base Ventilation, Experimental Research,  Rising Damp, Wall Base Ventilation, Experimental Research,  Rising Damp, Wall Base Ventilation, Experimental Research, 
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TRAITEMENT DE L’HUMITRAITEMENT DE L’HUMITRAITEMENT DE L’HUMITRAITEMENT DE L’HUMIDITE ASCENSIONNELLEDITE ASCENSIONNELLEDITE ASCENSIONNELLEDITE ASCENSIONNELLE    

 

RESUMÉRESUMÉRESUMÉRESUMÉ    

L’humidité constitue l’une des causes principales de dégradation des bâtiments, 

et particulièrement, l’humidité ascensionnelle qui provient du sol qui, par 

capillarité, migre à travers les matériaux poreux, notamment à travers les murs 

des bâtiments. 

Pendant les dernières années, des recherches expérimentales importantes dans 

le domaine de l’humidité ascensionnelle ont été développées au Laboratoire de 

Physique du Bâtiment – LFC, de la Faculté de Génie de l’Université de Porto – 

FEUP. Récemment, une nouvelle technique de traitement désignée « ventilation 

de la base des murs » a été validée et permet le traitement de ce problème dans 

des murs de grande épaisseur et de constitution hétérogène, comme c’est le cas 

du patrimoine monumental. 

Avec ce travaille on prétend étudier expérimentalement cette technique de 

traitement de l’humidité ascensionnelle en recourant à des essais en laboratoire 

bien comme à une analyse « in situ ». Avec le travaille développé, on vise donner 

une contribution pour le dimensionnement du système, en évaluant 

l’importance d’un changement du débit de ventilation des différentes géométries 

bien comme l’influence des conditions environnementales  extérieures. 

On a aussi prétendu analyser les résultats de l’implémentation d’un système de 

ventilation de la base des murs en supervisant une église du Nord du Portugal 

après son intervention. 
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θh Ângulo de Humidificação º 
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β Coeficiente de Transferência Superficial de Humidade m/s 

U Coeficiente de Transmissão Térmica W/m2.ºC 

Cs’ Concentração de Vapor de Água à Superfície kg/m3 

Ca’ Concentração de Vapor de Água no Ar kg/m3 

λ  Condutibilidade Térmica W/m.K ou W/m.ºC 

g  Densidade de Fluxo kg/(m2.s) 

dS  Espessura da Camada de Ar de Difusão Equivalente m 

µ  Factor de Resistência à Difusão - 

W Humidade Absoluta do Ar kg/m3 ou kg/kg 

HR Humidade Relativa % 
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Par Pressão do Ar N/m2 ou Pa 
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Pe Pressão Externa N/m2 ou Pa 

Pi Pressão Interna N/m2 ou Pa 

P Pressão Parcial do Vapor de Água N/m2 ou Pa 

R1,R2 Raios de Curvatura m 

Zp Resistência à Difusão de Vapor de Água m2.s.Pa/kg 

Rsi Resistência Superficial Interior m2.ºC/W 

Rt Resistência Térmica m2.ºC/W 

ψ Sucção Capilar N/m2 ou Pa 

θe Temperatura Exterior ºC 

θi Temperatura Interior ºC 

θpo Temperatura Ponto de Orvalho ºC 

θse Temperatura Superficial Exterior ºC 

θsi Temperatura Superficial Interior ºC 

σ Tensão Superficial N/m 

Wcr Teor de Humidade Crítico kg/kg 

Wsat Teor de Humidade de Saturação kg/kg 

w Teor de Humidade de um Material kg/kg 

wh Teor de Humidade Higroscópico kg/kg 

wmax Teor de Humidade Máximo kg/kg 

Vl Volume da Fase Líquida m3 

Va Volume de Vazios m3 

Vt Volume Total m3 
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1     
    
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

1.11.11.11.1 ENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTO    

A água, sob diversas formas e através de diversos mecanismos, é um agente 

muito influente na degradação dos edifícios. O estudo do comportamento dos 

materiais e elementos de construção, face à humidade, reveste-se da maior 

importância para a caracterização do seu desempenho. 

O problema da humidade nos edifícios tem suscitado desde sempre um grande 

interesse. Contudo, a explicação científica para as diversas formas de 

manifestação a que está associada tem sido muitas vezes difícil, dada a 

complexidade dos fenómenos envolvidos. 

Actualmente, a humidade, e em particular a humidade ascensional, constitui 

uma das causas primordiais das patologias observadas, pelo que se afigura da 

maior importância o desenvolvimento de estudos que visem definir regras 

qualitativas e quantitativas para a concepção e/ou tratamento da envolvente dos 

edifícios face à humidade ascensional [1, 2, 3]. 

Em Portugal, e a par do que vai acontecendo no resto da Europa e do mundo, já 

se verifica alguma sensibilização, sobretudo por parte daqueles que têm à sua 

guarda o património, para encarar a sua conservação como uma disciplina 

científica dotada de uma ética e metodologia próprias, ultrapassando a tradição 

de um saber fazer artesanal que tantos estragos foi causando ao longo dos 

tempos. 
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O rigor no levantamento e estudo 

exaustivo das patologias permite a escolha 

fundamentada das opções de tratamento, 

respeitando, em cada passo, a realidade 

histórica e documental do monumento.  

A intervenção passará certamente a 

constituir uma referência essencial, não só 

para a história e preservação mas também 

para as futuras acções de conservação do 

património edificado, apoiadas em bases 

científicas sólidas como resultado de um 

trabalho verdadeiramente interdisciplinar, 

condição “sine qua non” duma correcta 

salvaguarda do património.  

O património é referenciado, pelo que é 

fundamental ter a noção do seu verdadeiro 

significado sendo hoje o discurso político, 

sobretudo ao nível local, cada vez mais 

permeável a estas questões.  

A noção de património tem vindo a 

modificar-se e a verdade é que a formação 

dos técnicos que intervêm no património 

evidencia vários desfasamentos, sendo 

necessário separar em cada vez mais áreas 

do saber (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 — Patologias num edifício 

Histórico. 
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Consideram-se as publicações mais relevantes a nível Nacional, sobre humidade 

ascensional: o trabalho de V. P. de Freitas [3], orientador deste trabalho, o 

trabalho de M. I. M. Torres [4, 5], co-orientadora deste trabalho, o trabalho de F. 

M. A. Henriques [6, 7], e uma Nota Técnica que está na iminência de ser 

publicada, de V. P. de Freitas, M. I. M. Torres e A. S. Guimarães. 

Uma vez que se pretende estudar a técnica de tratamento da humidade 

ascensional, designada por “ventilação da base das paredes”, é necessário 

caracterizar os factores que condicionam esse tipo de manifestação, que 

agravam ou intensificam o fenómeno. Só percebendo as causas dos problemas e 

o modo como estes se desenvolvem é possível actuar de um modo eficaz na sua 

resolução. 

Por outro lado, é também importante conhecer a informação existente sobre esta 

técnica inovadora, isto é, analisar os estudos realizados e a que conclusões se 

chegaram, havendo apenas conhecimento do estudo realizado no Laboratório de 

Física das Construções – LFC, no âmbito do trabalho de M. I. M. Torres [4, 5], 

com o simples intuito de validar o sistema. Sabe-se que esta técnica foi 

recentemente implementada em algumas igrejas em Portugal, não existindo 

ainda resultados concretos sobre o seu comportamento [8]. 

1.21.21.21.2 INTERESSEINTERESSEINTERESSEINTERESSE E OBJECTIVOS DO TRA E OBJECTIVOS DO TRA E OBJECTIVOS DO TRA E OBJECTIVOS DO TRABALHOBALHOBALHOBALHO    

Verifica-se a existência de um número significativo de publicações enunciando 

diversas formas de manifestação de humidade, causas associadas e factores que 

são determinantes para o seu aparecimento e progressão. Compreende-se a 

enorme importância do conhecimento dos fenómenos físicos, das exigências de 

concepção e das técnicas de tratamento. Com base no estado actual do 

conhecimento verifica-se que, em alguns casos, em particular em Monumentos 

com características muito próprias, as técnicas de tratamento de patologias 

associadas à humidade ascensional utilizadas se revelam pouco eficazes, pelo 

que se afigura de uma enorme importância o desenvolvimento de uma técnica 

capaz de tratar estes edifícios de elevado significado no património do país. 
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Foi recentemente validada uma técnica de tratamento da humidade ascensional 

designada por “ventilação da base das paredes”, que aparece com o intuito de 

tratar este problema em paredes de elevada espessura e heterogeneidade na sua 

constituição, como é o caso das paredes dos edifícios antigos [5]. 

Pretende-se com este trabalho caracterizar experimentalmente o funcionamento 

do sistema, através de ensaios laboratoriais, bem como da análise “in situ”. 

O trabalho aqui desenvolvido contribui para a caracterização deste sistema, 

analisando a influência da alteração do caudal de ventilação e da geometria, 

bem como a importância das condições climáticas exteriores. Passa pela análise 

laboratorial onde, com três células de ensaio, se estudam variações de caudal, 

diferentes configurações e se analisam fluxos à entrada e à saída dos sistemas. 

Simultaneamente, estuda-se “in situ” uma igreja no Norte de Portugal, 

avaliando a eficácia do sistema implementado. 

Entende-se que se justifica um trabalho de investigação para melhor conhecer a 

informação disponível, sistematizar e compilar a informação existente, estudar 

uma técnica que revelou grandes potencialidades, mas para a qual não existe 

nenhum conhecimento ao nível do dimensionamento, funcionamento, limitações, 

características, condições fronteira, caudais de ventilação, solução construtiva, 

etc. 

Considera-se este trabalho um contributo para dar resposta a algumas das 

questões levantadas, tendo-se plena consciência da necessidade de se proceder a 

outros estudos, nomeadamente de simulação numérica, capazes de dar resposta 

a todas as questões aqui referidas. 
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1.31.31.31.3 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTORGANIZAÇÃO E ESTRUTORGANIZAÇÃO E ESTRUTORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEXTOURAÇÃO DO TEXTOURAÇÃO DO TEXTOURAÇÃO DO TEXTO    

Este trabalho divide-se em quatro partes principais: 

• A primeira parte (Capítulo 2), de carácter essencialmente teórico, onde se 

analisa o problema da humidade ascensional, as causas que estão na sua 

origem, as técnicas mais comuns de tratamento [6, 7, 9] bem como os 

estudos experimentais realizados [5], o que permite melhorar a 

compreensão dos fenómenos que ocorrem, além de fomentar a 

necessidade e a importância de um trabalho que explore uma nova 

técnica que resolva, ou pelo menos minimize, as patologias associadas à 

humidade ascensional em edifícios antigos. 

• A segunda parte (Capítulo 3), de carácter experimental, descreve toda a 

investigação desenvolvida em laboratório, incluindo a descrição do 

modelo físico adoptado, do procedimento de ensaio, das geometrias, dos 

ensaios realizados e dos resultados obtidos. Para complementar esta 

abordagem procura-se analisar exaustivamente os resultados obtidos, 

retirando-se algumas conclusões fundamentais. 

• A terceira parte (Capítulo 4) apresenta a implementação para 

monitorização deste sistema de tratamento numa igreja no Norte de 

Portugal, descrevendo o problema existente, a solução adoptada, quer no 

interior, quer no exterior da igreja [9, 10], e os resultados obtidos após a 

intervenção. Este capítulo termina com a análise dos resultados obtidos e 

a avaliação das melhorias conseguidas. 

• A quarta parte (Capítulo 5) procura explorar a informação recolhida, 

perceber qual o caminho a seguir, e de que modo se avançou no 

conhecimento. Apresenta as conclusões finais, evidenciando uma análise 

crítica aos resultados obtidos ao longo destes estudos, e perspectivando os 

trabalhos futuros neste âmbito [11]. 
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2     
    
HUMIDADE ASCENSIONALHUMIDADE ASCENSIONALHUMIDADE ASCENSIONALHUMIDADE ASCENSIONAL    

2.12.12.12.1 MECANISMOS FUNDAMENTMECANISMOS FUNDAMENTMECANISMOS FUNDAMENTMECANISMOS FUNDAMENTAIS QUE AIS QUE AIS QUE AIS QUE 
CONDICIONAM A TRANSFCONDICIONAM A TRANSFCONDICIONAM A TRANSFCONDICIONAM A TRANSFERÊNCIA DE HUMIDERÊNCIA DE HUMIDERÊNCIA DE HUMIDERÊNCIA DE HUMIDAAAADEDEDEDE    

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Introdução Introdução Introdução Introdução     

Os mecanismos que condicionam o transporte da humidade em elementos de 

construção são complexos. A difusão e os movimentos convectivos condicionam o 

transporte em fase de vapor, enquanto que a capilaridade, a gravidade e o efeito 

dos gradientes de pressão externas controlam a transferência de humidade em 

fase líquida [1, 2]. 

Na prática, o transporte em fase líquida e o transporte em fase de vapor 

ocorrem em simultâneo e dependem das condições de temperatura, humidade 

relativa, precipitação, radiação solar e pressão do vento das ambiências (que 

definem as condições fronteira) e das características dos materiais. 

Do ponto de vista físico considera-se que há três mecanismos fundamentais de 

fixação de humidade: higroscopicidade, condensação e capilaridade. Estes três 

mecanismos permitem explicar, na generalidade dos casos, a variação do teor de 

humidade no interior dos materiais de construção com estrutura porosa.  

2.1.22.1.22.1.22.1.2 HigroscopicidadeHigroscopicidadeHigroscopicidadeHigroscopicidade    

Os materiais de construção podem apresentar vários graus de higroscopicidade, 

pelo que podem ser classificados em dois grandes grupos: 
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• Materiais Higroscópicos – Quando a quantidade de água fixada por 

adsorção é relativamente importante (por exemplo, o betão celular e a 

madeira); 

• Materiais não higroscópicos – Quando a massa é praticamente constante 

qualquer que seja a humidade relativa da ambiência onde se encontrem 

(por exemplo, o barro vermelho). 

Os materiais correntemente usados em Engenharia Civil são higroscópicos, isto 

é, quando são colocados numa ambiência em que a humidade relativa varia, o 

seu teor de humidade também varia. O fenómeno é representado graficamente 

na Figura 2.1, e é atribuído às forças intermoleculares ou de Van der Waals que 

actuam na interface sólido-fluído, no interior dos poros [3, 4]. A humidade 

relativa define-se como sendo o quociente entre a pressão de vapor existente e a 

pressão de saturação (ϕ = HR = P /Ps), para uma dada temperatura. 

 

Figura 2.1 — Comportamento higroscópico de materiais de construção em função da 

humidade relativa. 

Numa primeira fase ocorre a fixação de uma camada de moléculas de água na 

superfície interior dos poros (adsorção monomolecular), a que se segue, numa 

segunda fase, a deposição de várias camadas de moléculas (adsorção 

plurimolecular). Quando o diâmetro dos poros é suficientemente pequeno, há a 

junção das camadas plurimoleculares (condensação capilar), sendo este 

fenómeno descrito pela teoria de Kelvin (Figura 2.2) [5, 6]. 

Domínio Capilar 

(2) 

(1) 

(3) 

(1) – Adsorção 

(2) – Desadsorção 

(3) – Histerésis 
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Esta análise do fenómeno de higroscopicidade tem sido largamente confirmada 

pela experiência. No entanto, questões ligadas à influência da temperatura e à 

histeresis das curvas de adsorção e desadsorção, não estão ainda completamente 

resolvidas [6, 7]. 

 

Figura 2.2 — Higroscopicidade. 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 CapilaridadeCapilaridadeCapilaridadeCapilaridade    

A capilaridade ocorre quando um material poroso é posto em contacto com água 

em fase líquida. A humidificação do material por capilaridade pode ser ilustrada 

através da Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 — O fenómeno da capilaridade [8]. 

Este fenómeno resulta de propriedades particulares de humidificação dos grãos 

sólidos, gerando-se a formação de interfaces curvas entre o fluido (água) e o ar 

contido no interior dos poros. 

Na interface líquido-gás estabelece-se um gradiente de pressões designado por 

pressão capilar Pc, que é função da tensão superficial σ, dos raios de curvatura 

principal R1 e R2 e do ângulo de humidificação θh, e representado pela fórmula: 

[ ]2

21

N/mcos
11

háguaarc RR
PPP θσ 








+=−=  (2.1)
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em que: 

Pc  Pressão capilar, [N/m²]; 

Par  Pressão do ar, [N/m2]; 

Págua  Pressão da água, [N/m2]; 

σ  Tensão superficial, [N/m]; 

θh  Ângulo de humidificação, [º]; 

R1,R2 Raios de curvatura, [m]. 

A pressão capilar é função da temperatura e do teor de humidade, dado que σ 

varia com a temperatura e R com o teor de humidade. O desenvolvimento da 

curva de pressão capilar (sucção) depende da lei de distribuição, do raio dos 

poros e da sua variação. A sucção é tanto menor quanto maior for o teor de 

humidade, e anula-se para um teor de humidade igual ao teor de humidade 

máximo (Figura 2.4). 

                   

 

 

Figura 2.4 — Curva de pressão capilar [3]. 

2.1.42.1.42.1.42.1.4 ConConConCondensaçãodensaçãodensaçãodensação    

De acordo com a teoria da difusão de vapor, proposta por Glaser, qualquer que 

seja o ponto no interior do elemento de construção, a pressão de vapor P tem de 

ser necessariamente menor ou igual à pressão de saturação Ps. Quando a 

pressão é igual à pressão de saturação ocorrem condensações, o transporte que 

se fazia em fase vapor implica o aparecimento de uma fase líquida. 
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Conhecida a curva de distribuição de temperatura no interior de um elemento 

de construção, poder-se-á determinar, através do diagrama psicrométrico 

(Figura 2.6), a curva das pressões de saturação (Figura 2.5). Se esta curva tiver 

pontos coincidentes com a curva das pressões instaladas, haverá ocorrência de 

condensações internas [2, 3, 12, 13]. 

 
                                  X1        X2                    Zp (m2.s.Pa/kg) 

Legenda: 

P – Pressão, [Pa]; 

Ps – Pressão de saturação, [Pa]; 

Pe – Pressão externa, [Pa]; 

Pi – Pressão interna, [Pa]; 

Zp – Resistência à difusão, [m2.s.Pa/kg]. 

Figura 2.5 — Ocorrência de condensações [12, 13]. 

A alimentação do fluxo condensado pode advir do vapor contido inicialmente 

nesse domínio e, fundamentalmente, do fluxo que se desloca da zona quente 

para a zona fria dos elementos de construção. Quando os teores de humidade 

gerados pela condensação são elevados, passa a haver fluxos de humidade em 

fase líquida no sentido contrário ao fluxo de vapor. 

Os três mecanismos descritos não são dissociáveis, podendo ainda juntar-se a 

acção da gravidade e das pressões exteriores geradas pelo vento, o que torna 

muito complexo o estudo e a modelização do movimento global da água no 

interior de materiais de construção [3]. 
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2.22.22.22.2 FORMAS DE MANIFESTAÇFORMAS DE MANIFESTAÇFORMAS DE MANIFESTAÇFORMAS DE MANIFESTAÇÃO DA HUMIDADEÃO DA HUMIDADEÃO DA HUMIDADEÃO DA HUMIDADE    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Fase de vapor e fase líquidaFase de vapor e fase líquidaFase de vapor e fase líquidaFase de vapor e fase líquida    

O conhecimento das diferentes formas de manifestação da humidade é um dado 

essencial para a elaboração de um correcto diagnóstico que permita identificar 

claramente as causas que estão da base dos problemas e propor metodologias 

adequadas para os trabalhos de reparação. Na prática não há, normalmente, 

uma manifestação isolada, mas sim a sobreposição de uma ou várias formas de 

manifestação distintas. No entanto, podem-se dividir as diferentes formas de 

manifestação de humidade do seguinte modo: 

Higroscopicidade dos materiais Fase vapor 

Condensações superficiais Fase vapor/Fase líquida 

Condensações internas Fase vapor/Fase líquida 

Humidade de construção Fase vapor/Fase líquida 

Infiltrações Fase líquida 

Fugas nas canalizações Fase líquida 

Humidade ascensional Fase líquida 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Higroscopicidade dos materiaisHigroscopicidade dos materiaisHigroscopicidade dos materiaisHigroscopicidade dos materiais    

A higroscopicidade traduz o comportamento higroscópico dos materiais, que é 

caracterizado pela capacidade de fixar moléculas de água por adsorção e de as 

restituir ao ambiente em que se encontra, em função das variações da humidade 

relativa do mesmo, como já foi descrito em §2.1.2. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Condensações superficiaisCondensações superficiaisCondensações superficiaisCondensações superficiais    

A uma dada temperatura o ar não pode conter uma quantidade de vapor de 

água superior à saturação. No inverno, a face interior dos elementos de 

construção está a uma temperatura – θsi – inferior à temperatura – θi – do ar 

interior. 
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( )eisiisi RU θθθθ −−= *  (2.2)

em que: 

θsi – Temperatura superficial interior, [ºC]; 

θi – Temperatura interior, [ºC]; 

U – Coeficiente de transmissão térmica, [W/(m2.ºC)]; 

Rsi    – Resistência superficial interior, [m2.ºC/W]; 

θe – Temperatura exterior, [ºC]. 

Conhecida a temperatura – θi – e a humidade relativa interior é possível 

caracterizar a pressão parcial de vapor interior e determinar, através do 

diagrama psicrométrico (Figura 2.6), a temperatura de saturação 

correspondente – θpo. Para que não haja lugar a condensações deve verificar-se a 

seguinte relação: θsi > θpo. 

 

Figura 2.6 — Diagrama psicrométrico [12]. 

Fundamentalmente há quatro processos para evitar as condensações 

superficiais [12]: 

• Aumentar o isolamento térmico fazendo aumentar a temperatura 

superficial interior – θsi; 

θpo θi 
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• Aumentar os caudais de ventilação e a higrospicidade dos revestimentos, 

o que permite reduzir a humidade relativa interior; 

• Controlar a produção de vapor de água no interior; 

• Aumentar a temperatura interior fazendo aumentar a temperatura 

superficial interior θsi. 

Tudo o que foi anteriormente descrito refere-se às condensações superficiais, 

isto é, às condensações que ocorrem na superfície dos elementos construtivos e 

que são detectáveis pela observação directa. 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Condensações internasCondensações internasCondensações internasCondensações internas    

Quando as condensações não ocorrem na superfície dos elementos de construção, 

designam-se por condensações internas. Num dado ponto de um elemento de 

construção, sempre que a pressão parcial do vapor de água iguala a pressão de 

saturação, correspondente à temperatura nesse ponto, ocorrem condensações no 

interior do elemento. Assim, o transporte que se fazia em fase vapor gera o 

aparecimento de água líquida [2, 12]. 

Para ilustrar o fenómeno considere-se uma parede com uma camada 

impermeável ao vapor colocada na sua face exterior. Admitindo que as 

temperaturas e as humidades relativas, exterior e interior, são iguais, pelo que 

as pressões de saturação e as pressões instaladas também o serão, não haverá a 

ocorrência de condensações. Existindo um gradiente de temperaturas poder-se-á 

determinar a curva de pressões de saturação em função da temperatura 

instalada. Se esta curva apresentar pontos coincidentes com a curva das 

pressões instaladas, haverá ocorrência de condensações internas (Figura 2.7) [2, 

12]. 
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Legenda: 

θ – Temperatura, [ºC]; 

Ps – Pressão de saturação, [Pa]; 

P – Pressão instalada, [Pa]; 

θe – Temperatura exterior, [ºC]; 

θi – Temperatura interior, [ºC]. 

 

Figura 2.7 — Ocorrência de condensações internas [3]. 

As condensações internas podem condicionar a durabilidade dos elementos de 

construção, promover o agravamento das condensações superficiais e serem a 

causa de patologias. 

2.2.52.2.52.2.52.2.5 Humidade de construçãoHumidade de construçãoHumidade de construçãoHumidade de construção    

Durante o período de execução das obras grandes quantidades de água são 

introduzidas na construção. Esta água pode ser proveniente do processo de 

execução ou então resultar da precipitação que possa ocorrer durante a 

construção. 

Nos edifícios correntes, durante a construção, são introduzidos milhares de 

litros de água cuja secagem pode ser lenta e dar origem a diferentes patologias. 

Numa primeira fase ocorrerá a evaporação rápida da água superficial, numa 

segunda fase, mais lenta, ocorrerá a evaporação da água contida nos poros de 

maiores dimensões, e finalmente, numa terceira fase, muito lenta e que poderá 

durar vários anos, ocorrerá a evaporação da água contida nos poros de menores 

dimensões. 

θe=25ºC 
HR=75% 

θi=25ºC 
HR=75% 

θ 

θi=0ºC θi=25ºC 

θ 
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2.2.62.2.62.2.62.2.6 InfiltraçõesInfiltraçõesInfiltraçõesInfiltrações    

As infiltrações resultam da absorção de água por capilaridade pelas estruturas 

porosas ou pela percolação através de zonas fissuradas. As infiltrações prendem-

se com deficiências de concepção ou de execução ou falta de manutenção, 

nomeadamente, aparecimento de fissuras, deterioração dos revestimentos, 

deficiente ligação das caixilharias com a fachada, aplicação de materiais com 

coeficientes de absorção de água muito elevados, etc. Refira-se que a pressão do 

vento faz com que a trajectória da água apresente uma componente horizontal e 

atinja, em zonas mais expostas, pressões de 2.500 MPa. 

2.2.72.2.72.2.72.2.7 FFFFugas nas canalizaçõesugas nas canalizaçõesugas nas canalizaçõesugas nas canalizações    

Esta forma de manifestação da humidade está associada a fugas de água 

provocadas por defeitos de construção ou de funcionamento de determinados 

equipamentos e/ou instalações. 

A detecção deste tipo de anomalia, bem como de infiltrações, torna-se 

relativamente complexa uma vez que, muitas vezes, ocorrem manifestações em 

locais distintos da sua origem, atendendo ao facto de haver migrações de água 

no interior dos diversos elementos de construção. 

2.2.82.2.82.2.82.2.8 Humidade ascensionalHumidade ascensionalHumidade ascensionalHumidade ascensional    

A água proveniente do solo pode provocar degradação do desempenho de 

paredes e pavimentos. Tendo em atenção que a grande maioria dos materiais de 

construção tradicionais possuem uma estrutura porosa que conduz a uma 

capilaridade elevada, fazendo com que a água possa migrar na ausência de 

qualquer barreira que iniba este deslocamento, esta ascende quando em 

contacto com a água do solo. 
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Existem basicamente duas fontes de alimentação de água proveniente do 

terreno: águas freáticas e águas superficiais. Nas situações em que a humidade 

é proveniente de águas freáticas as manifestações de humidade ascensional 

apresentam-se mais estáveis ao longo do ano, em virtude do tipo de fonte de 

alimentação estar activo no período inteiro. 

A altura das manchas de humidade é maior nas paredes interiores do que nas 

paredes exteriores, pelo facto das condições de evaporação serem menos 

favoráveis (Figura 2.8) [4].  

Quando se trata de águas superficiais o nível atinjido pela humidade 

ascensional apresenta variações durante o ano. A altura da frente húmida pode 

variar de parede para parede, sendo de nível mais elevado nas paredes 

exteriores [4, 5]. 

   

a) Águas freáticas – Parede 

construída abaixo do nível 

freático.  

b) Águas freáticas – Parede 

construída acima do nível 

freático. 

c) Águas superficiais. 

Figura 2.8 — Humidificação por águas freáticas e superficiais [4]. 

A altura atingida pela ascenção capilar numa parede depende de factores como 

a quantidade de água em contacto com o elemento construtivo, as condições de 

evaporação à superfície, a espessura, a orientação e a presença de sais [4]. 

Considerando constantes as condições ambientais, pode afirmar-se que quanto 

maior for a espessura da parede maior será a altura atingida pela humidade, 

uma vez que é também maior a quantidade de água a ser absorvida. 
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Outro factor importante a considerar é a presença de sais, que faz aumentar o 

nível atingido pela humidade ascensional. Os sais dissolvem-se quando a 

humidade relativa do ar se eleva, e cristalizam de novo quando essa humidade 

baixa, provocando a cristalização/dissolução que gera a degradação dos 

materiais.  

No interior das paredes dos edifícios existem diversos sais solúveis em água, 

contidos nos materiais de construção ou provenientes do solo, sendo que estes 

sais dissolvidos são transportados para a superfície das paredes onde 

cristalizam sob a forma de efluorescências ou de criptoefluorescências, 

consoante se trate, respectivamente, de uma cristalização à superfície ou sob o 

revestimento da parede. 

2.32.32.32.3 FACTORES QUE CONDICIFACTORES QUE CONDICIFACTORES QUE CONDICIFACTORES QUE CONDICIONAM AS HUMIDADES ONAM AS HUMIDADES ONAM AS HUMIDADES ONAM AS HUMIDADES 
ASCENSIONAISASCENSIONAISASCENSIONAISASCENSIONAIS    

A humidade ascensional depende dos seguintes factores [4]: 

• Condições climáticas das ambiências (temperatura e humidade relativa); 

• Insolação; 

• Presença de sais; 

• Porosidade e porometria dos materiais; 

• Espessura da parede e natureza dos materiais de revestimento. 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Condições climáticas das ambiênciasCondições climáticas das ambiênciasCondições climáticas das ambiênciasCondições climáticas das ambiências    

As condições climáticas das ambiências condicionam o processo de secagem e 

têm uma grande influência no nível atingido pela humidade ascensional.  

Em locais com elevada humidade relativa, a evaporação far-se-á com maior 

dificuldade, para a mesma temperatura, e consequentemente haverá uma maior 

progressão da frente húmida.  
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Pelo contrário, quando a humidade relativa é baixa, a evaporação será máxima 

e a altura de progressão de humidade será menor (Figura 2.9).  

HR 
elevada

 

HR 
baixa

 

Figura 2.9 — Influência das condições climáticas na progressão da humidade. 

O fluxo de secagem pode ser definido pela seguinte expressão: 

)''.( as CCg −= β  (2.3)

em que: 

g  – Densidade de fluxo, [kg/(m2.s)]; 

β – Coeficiente de transferência superficial de humidade, [m/s]; 

Cs’ – Concentração de vapor de água à superfície, [kg/m3]; 

Ca’ – Concentração de vapor de água no ar, [kg/m3]. 

 

Nos casos em que não existe grande diferença entre a temperatura do ar 

interior e a da superfície interior das paredes, tal como no património 

monumental, para uma humidade relativa elevada, a diferença de concentração 

Cs’ – Ca’  tende para zero assim como o fluxo de secagem [2, 5, 9]. 
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2.3.22.3.22.3.22.3.2 InsolaçãoInsolaçãoInsolaçãoInsolação    

Numa construção que apresente idênticas condições climáticas, podem observar-

se diferentes alturas de progressão da frente húmida de acordo com a orientação 

geográfica, a insolação e a ventilação da parede. A insolação e o coeficiente de 

absorção da radiação, fazem alterar a temperatura superficial e a distribuição 

da temperatura, com consequências no processo de secagem (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 — A influência da insolação e orientação na progressão da humidade nas 

alvenarias. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 PPPPresença de saisresença de saisresença de saisresença de sais    

A cristalização dos sais é um dos mecanismos principais da degradação de 

alguns materiais como a pedra. Este mecanismo de deterioração é baseado na 

pressão exercida pela formação de sal nas estruturas porosas, com aumento de 

volume, e é dependente do tipo de sais envolvidos e do tamanho e arranjo dos 

poros. 

A temperatura poderá ter alguma influência no processo, especialmente porque 

a solubilidade dos sais depende da temperatura. 

Quando a pressão excede a força interna do material e, particularmente, quando 

as formações de sal se submetem a ciclos de cristalização e de dissolução em 

resposta aos níveis de flutuação da humidade, as perdas de material tornam-se 

tipicamente aparentes. 
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Os sais mais característicos são: 

• Carbonatos, que sob a acção de CO2 se transformam em bicarbonatos; 

• Cloretos, que absorvem elevadas quantidades de água; 

• Nitratos, de origem orgânica, sendo o mais corrente o nitrato de cálcio, 

que cristaliza a 25ºC e a 50% de humidade relativa; 

• Sulfatos, higroscópicos e solúveis, que cristalizam com um aumento do 

seu volume. Os mais comuns são o sulfato de cálcio, de sódio e de 

magnésio. 

Quando se trata de anomalias provocadas pela presença de sais, os sintomas de 

degradação dos revestimentos dos materiais da alvenaria são variados: 

alterações superficiais (efluorescências ou manchas de humidade), fendilhação, 

formação de crostas, separação dos materiais da alvenaria em camadas 

(delaminação, esfoliação, destacamento de camadas de aplicação dos rebocos, 

etc.), perda de coesão (pulverulência, por exemplo, de elementos de tijolo 

cerâmico ou de pedra, arenização de argamassas, etc.) ou formação de vazios 

(alveolização) (Figura 2.11). 

Manchas Delaminação
Esfoliação

fendilhação

 

Figura 2.11 — A presença de sais e alguns dos seus efeitos. 
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2.3.42.3.42.3.42.3.4 Porosidade e pPorosidade e pPorosidade e pPorosidade e porometriaorometriaorometriaorometria dos materiais dos materiais dos materiais dos materiais    

Os materiais de construção têm como característica estrutural a existência de 

poros na sua constituição. A porosidade exprime a relação entre o volume de 

vazios dos poros e o volume total do corpo, e pode ser definida pela equação 

(2.4). 

T

la

V

VV +
=ε  (2.4)

 

em que: 

ε  – Porosidade; 

Va – Volume de vazios, [m3]; 

Vl – Volume da fase líquida, [m3]; 

Vt – Volume total, [m3]. 

 

A natureza, a importância e a disposição destes poros permite definir dois tipos 

de porosidade: porosidade fechada e porosidade aberta. A generalidade dos 

materiais de construção apresenta porosidade aberta. Nestes materiais os 

vazios comunicam entre si, permitindo a circulação de fluidos no seu interior, 

tal como se pode verificar na Figura 2.12. O material é mais ou menos 

permeável, em função da dimensão e geometria dos poros [3, 4, 6, 7, 14]. 

Num material com porosidade fechada, os vazios não comunicam entre si e o 

material permanece impermeável, tal como se pode comprovar na Figura 2.13. 
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Figura 2.12 — Porosidade aberta. Figura 2.13 — Porosidade fechada. 

Verifica-se que a maioria dos materiais de construção apresentam maior ou 

menor absorção de água, consoante a sua porosidade. No caso da porosidade ser 

fechada, situação menos comum, o material é impermeável, não permitindo a 

transferência de água no seu interior. Esta seria uma situação desejável, uma 

vez que a apetência pela água é baixa, ficando o material protegido.  

Se por outro lado, o material apresentar uma porosidade aberta, situação mais 

comum, há comunicação entre poros, por meio de tubos capilares, e o material 

apresenta-se permeável. Assim, apenas os materiais com porosidade aberta 

permitem a passagem de água no seu interior.  

Por outro lado, a ascensão capilar é tanto maior quanto menor for o diâmetro 

dos tubos capilares (contrariando assim a lei dos vasos comunicantes).  

A configuração dos poros e dos canais do material vai influenciar, juntamente 

com o volume dos mesmos (porometria/porosidade), o poder de absorção de cada 

material [15]. 

Os poros são geralmente classificados em três grupos (Quadro 2.1): 

Quadro 2.1 — Classificação dos poros em função do tamanho. 

ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    TamanhoTamanhoTamanhoTamanho    

Microporos Inferior a 2 nm 

Mesoporos 2 nm a 50 nm 

Macroporos Superior a 50 nm 

nm = 10-9 m 
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Na Figura 2.14 apresentam-se os histogramas relativos à repartição dos poros 

na pedra e na argamassa [3, 16]. 

Os valores obtidos para a porosidade de uma pedra calcária e de uma 

argamassa foram, respectivamente, 19,7% e 26,4%. 
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Dimensão e distribuição dos poros de uma pedra calcária. 
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Dimensão e distribuição dos poros de uma argamassa. 

Figura 2.14 — Dimensão e distribuição dos poros para pedra e argamassa [5]. 

2.3.52.3.52.3.52.3.5 Espessura da parede e natureza dos materiais de revestimentoEspessura da parede e natureza dos materiais de revestimentoEspessura da parede e natureza dos materiais de revestimentoEspessura da parede e natureza dos materiais de revestimento    

A altura de progressão da humidade ascensional estabiliza quando o fluxo 

através da secção absorvente iguala a evaporação total da parede, isto é, a 

quantidade de água que “entra” vai ser igual à quantidade de água que “sai”. 
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A espessura das paredes condiciona a altura atingida pela humidade 

ascensional. Estudos de simulação efectuados [17, 18] permitem afirmar que a 

altura atingida pela frente húmida, quando se passa de uma espessura de 0,20 

m para 1,00 m, tem acréscimos significativos (Figura 2.15). 

Espessura da parede (m) 
0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

Teor de humidade (kg/m3) 

      
189,0<T.H.<210,0

168,0<T.H.<189,0

147,0<T.H.<168,0

126,0<T.H.<147,0

105,0<T.H.<126,0

84,0<T.H.<105,0

63,0<T.H.<84,0

42,0<T.H.<63,0

21,0<T.H.<42,0

0,0<T.H.<21,0

 

2*e

h2

 e

h1

 

Figura 2.15 — Variação do teor de humidade ao longo da secção transversal [18]. 

De um modo geral, pode dizer-se que sempre que se impermeabiliza uma parede 

se está a diminuir as condições de evaporação e, consequentemente, a aumentar 

o nível de humidade ascensional na parede, até que este equilíbrio seja 

restabelecido, como se evidencia  da Figura 2.16. 

  

Figura 2.16 — Influência da colocação de material impermeável na humidade 

ascensional [4]. 

Na Figura 2.17 apresenta-se um estudo de sensibilidade sobre o nível atingido 

pela frente húmida em cinco configurações definidas no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 — Configurações dos revestimentos analisados (parede monolítica de pedra com 

0,40 m de espessura). 

Ref. Configurações 

A Parede monolítica de pedra com 0,40 m sem revestimento 

B 
Parede monolítica de pedra com 0,40 m com reboco à base de gesso numa das 

faces 

C 
Parede monolítica de pedra com 0,40 m com reboco à base de ligantes 

hidráulicos numa das faces 

D 
Parede monolítica de pedra com 0,40 m com reboco à base de ligantes 

hidráulicos, numa das faces, associada a azulejo 

E 
Parede monolítica de pedra com 0,40 m com reboco à base de gesso numa das 

faces, associada a 60 cm de azulejo 

Os resultados são claros e permitem afirmar que, quanto menos permeavel ao 

vapor é o revestimento (caso da configuração D com azulejo vitrificado), mais 

elevado é o nível atingido pela frente húmida. 

2,00m

0 ,40m

2,00m

0,40m

2,00m

0,40m

2,00m

0,40m

2,00m

0,40m

0,60m

 P edra N atu ra l

 R eboco-gesso

 R eboco-c im ento

 A zu le jo

A B C D E
 

            

Figura 2.17 — Influência da colocação de material impermeável na humidade 

ascensional (Wufi 2D) [5, 18]. 
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2.42.42.42.4 TECNOLOGIAS DE TRATATECNOLOGIAS DE TRATATECNOLOGIAS DE TRATATECNOLOGIAS DE TRATAMENTOMENTOMENTOMENTO    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 IIIIntroduçãontroduçãontroduçãontrodução    

Quando nos deparamos com um edifício construído recentemente em que não 

foram tomadas as devidas precauções relativamente à humidade ascensional, ou 

reabilitamos edifícios antigos com patologias associadas à humidade 

ascensional, devemos procurar a solução mais adequada à sua eliminação [5, 6, 

7, 19, 20, 21]. A eficácia destas soluções nem sempre é total, pelo que devem ser 

equacionadas as possibilidades de sucesso e o custo da intervenção. 

As metodologias de tratamento para este tipo de patologias podem agrupar-se 

da seguinte forma: 

1. Execução de corte hídrico; 

1.1. Introdução de barreiras físicas 

1.2. Introdução de barreiras químicas  

2. Redução da secção absorvente; 

3. Introdução de tubos de arejamento; 

4. Electro-osmose (passiva, semi-passiva, activa, forese); 

5. Ocultação das anomalias; 

6. Ventilação da base das paredes. 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Execução dExecução dExecução dExecução de corte he corte he corte he corte hídricoídricoídricoídrico    

O que se pretende com este método é estabelecer uma barreira contínua na base 

das paredes que impeça a ascensão da água. De uma forma geral, destacam-se 

dois tipos distintos de soluções [1, 22, 23, 24, 25, 26]: introdução de barreiras 

físicas (metálicas, betuminosas, materiais impermeáveis, etc.) e introdução de 

barreiras químicas. 
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2.4.2.12.4.2.12.4.2.12.4.2.1 Barreiras físicasBarreiras físicasBarreiras físicasBarreiras físicas    

Substituição parcial de alvenarias 

Este procedimento consiste na substituição de alguns elementos da alvenaria 

por material impermeável do tipo betuminoso. Começa-se por demolir a 

alvenaria por pequenos troços com cerca de 20 a 30 cm de altura e em toda a 

espessura da parede, e substituí-la por materiais impermeáveis. Este método, 

embora eficaz quando correctamente executado, é de difícil e morosa execução e 

aplicável apenas em paredes constituídas por elementos pequenos e regulares 

(Figura 2.18) [1, 22]. 

 
Figura 2.18 — Substituição de elementos de alvenaria [1]. 

Outra forma de executar o corte hídrico consiste em efectuar um rasgo na 

parede por troços de cerca de 1 m de comprimento, que vão sendo preenchidos 

com materiais estanques nomeadamente, membranas betuminosas, placas de 

chumbo, folhas de polietileno ou de policloreto de vinilo e argamassas de 

ligantes sintéticos, tendo a preocupação de garantir a continuidade do material. 

Um aspecto a não descurar é a garantia do preenchimento dos espaços 

eventualmente livres após a aplicação do material estanque para que não 

ocorram assentamentos posteriores.  

No caso de paredes de espessura elevada, a abertura dos roços pode ser 

executada dos dois lados da parede com fio helicoidal. Este método tem como 

inconvenientes a produção de vibrações e eventual instabilidade [1]. 
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Método de Massari 

Massari [1, 21] desenvolveu, na década de 60, um processo que procurou 

ultrapassar algumas das dificuldades do método anteriormente referido. O 

método de Massari baseia-se na execução de carotagens sucessivas em troços de 

cerca de 45 a 50 cm de comprimento. Realiza-se uma primeira série de furações 

tangentes umas às outras e posteriormente executa-se uma segunda série com 

centros nos pontos de tangência anteriores (Figura 2.19). Após a realização das 

furações é efectuada a limpeza e procede-se ao seu preenchimento com 

argamassa de ligantes sintéticos. Aguarda-se o endurecimento da argamassa e 

avança-se para o troço seguinte.  

Este método é passível de ser executado em paredes de qualquer espessura, 

mesmo que o acesso de um dos lados esteja limitado. É um método que 

apresenta alguma simplicidade de execução e que procura contornar algumas 

das limitações anteriormente referidas. 

 
Figura 2.19 — Método de Massari [1]. 

 Método de Schöner Turn 

Esta técnica consiste na introdução de chapas de aço inoxidável onduladas nas 

paredes a tratar [1], sendo executada com o recurso a martelos pneumáticos 

(Figura 2.20). Esta metodologia apresenta-se assim limitada a alvenarias 

constituídas por elementos regulares, tais como, tijolos, pedra aparelhada, etc., 

com juntas horizontais contínuas e bem  definidas.  
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É de referir que a utilização desta técnica tem como limitação as vibrações 

provocadas pelos martelos pneumáticos [1, 22]. 

 
Figura 2.20 — Método de Schöner Turn [1]. 

2.4.2.22.4.2.22.4.2.22.4.2.2 Barreiras qBarreiras qBarreiras qBarreiras químicasuímicasuímicasuímicas    

A implantação de barreiras físicas apresenta diversas limitações, 

nomeadamente: custo, vibrações, poeiras e dificuldade de aplicação, pelo que o 

aparecimento de novos materiais sintéticos permite a execução de barreiras 

químicas (por difusão ou injecção) nas estruturas porosas dos materiais que 

constituem as paredes. 

Estas barreiras devem ser localizadas o mais próximo possível do nível do 

terreno, a cerca de 15 cm acima deste. Para proceder à introdução dos produtos 

executam-se furos ao longo da parede, afastados em cerca de 10 a 20 cm e com 

uma profundidade de, aproximadamente, 1/3 da espessura da parede. No caso 

de se perfurar apenas de um dos lados a profundidade deve ser de 2/3 da 

espessura da parede (Figura 2.21). Executando a furação de acordo com o 

exposto garantimos, na maior parte das situações, uma boa distribuição do 

produto em toda a espessura da parede, regra essencial para alcançarmos o 

objectivo pretendido, que é uma total continuidade da barreira estanque. 

Após a realização da furação inicia-se a introdução dos produtos através de uma 

das seguintes técnicas [23, 24, 25, 26]: 
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• Difusão – Técnica baseada na acção da gravidade, podendo os furos ser 

executados, quer na horizontal, quer inclinados no sentido da base da 

parede. Nestes furos serão introduzidas garrafas contendo o produto 

seleccionado (Figura 2.22). 

 
 
 
 

 

 

Figura 2.21 — Esquema de furação 

[15]. 

Figura 2.22 — Introdução de produtos por 

difusão [15]. 

• Injecção – Neste caso o produto será introduzido na parede com o auxílio 

de um equipamento de pressão, que estará directamente ligado ao 

conjunto de tubos introduzidos na furação efectuada. A pressão utilizada 

neste tipo de equipamento pode variar em função da porosidade e 

resistência mecânica do material, não excedendo, normalmente, os 0,4 

MPa. Esta introdução sob pressão tem a vantagem de facilitar a expulsão 

da água contida nos poros, facilitando assim a penetração do produto e a 

sua distribuição homogénea contínua (Figura 2.23). 

  
Figura 2.23 — Introdução de produtos por injecção (catálogo comercial). 
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Os vários tipos de produtos utilizados estão descritos no Quadro 2.3: 

Quadro 2.3 — Tipos e características dos produtos utilizados nas barreiras químicas. 

ProdutosProdutosProdutosProdutos    CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    

Acrilamidas Resultam da mistura de dois compostos orgânicos. Dão origem a um 
material com viscosidade semelhante à da água e que se mantém até 
ao momento em que se dá a gelificação desejada para obturar os 
poros. É considerado dos mais eficazes. 

Organo-
metálicos 

Produtos mais recentes constituídos por compostos orgânicos de 
titânio e de alumínio que se polimerizam em presença da água após 
a evaporação dos solventes. 

Resinas 
epoxídicas 

Produto de mais difícil penetração nomeadamente, nos casos em que 
a parede é constituída por poros de pequenas dimensões. O 
endurecimento é muito rápido e começa logo após o início da 
introdução do produto nos orifícios efectuados, podendo levar a um 
bloqueamento dos poros antes do término da operação. 

Silicatos Conjunto de produtos que têm em comum a formação de um gel de 
sílica que irá obturar os poros e os tubos capilares. Estes produtos 
apresentam uma baixa capacidade de penetração nas paredes. A sua 
introdução pode originar efluorescências e levar a uma desagregação 
de partes superficiais do material. 

Siliconatos Compostos solúveis na água que em presença do dióxido de carbono 
se transformam em materiais hidrófugos. No caso específico de 
paredes espessas poderá haver alguma dificuldade em garantir a sua 
eficácia, uma vez que existe carência de dióxido de carbono. 

Silicones Compostos macromoleculares dissolvidos em solventes hidrófugos, o 
que dificulta a impregnação, pelo que a sua aplicação implica um 
maior número de furos. 

Siloxanes Solução aquosa de metasiliconato de potássio. 

Para que uma barreira química possa cumprir os seus objectivos é necessário 

garantir a boa penetração dos produtos e a sua continuidade. Contudo, nem 

todos os produtos se adequam a todo o tipo de paredes, pelo que se deverá 

escolher o produto mais adequado, em cada caso, bem como a forma de 

aplicação. 

Apresenta-se no Quadro 2.4 uma descrição e classificação dos produtos mais 

utilizados e respectiva forma de aplicação. 
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Quadro 2.4 — Principais tipos de produtos e respectiva forma de aplicação [1]. 

TipoTipoTipoTipo    Forma de aplicaçãoForma de aplicaçãoForma de aplicaçãoForma de aplicação    
    ProdutosProdutosProdutosProdutos    

HidrófugoHidrófugoHidrófugoHidrófugo    TapaTapaTapaTapa----porosporosporosporos    InjecçãoInjecçãoInjecçãoInjecção    DifusãoDifusãoDifusãoDifusão    

Acrilamidas - • • - 

Organo-metálicos • - • - 

Resinas epoxídicas - • • - 

Silicatos alcalinos - • • • 

Siliconatos • - • - 

Silicones • - • - 

Siloxanes • - • - 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 Redução da secção absorvente Redução da secção absorvente Redução da secção absorvente Redução da secção absorvente     

Este princípio de tratamento baseia-se na substituição de parte da alvenaria 

existente por espaços de ar, reduzindo as zonas passíveis de migração de água. 

Esta técnica foi concebida por Koch [4, 5, 6, 7] para solucionar problemas de 

humidade ascensional numa igreja, em que a humidade era a principal causa de 

destruição dos frescos. 

O princípio desta solução baseia-se no facto da quantidade de água absorvida 

pela secção reduzida da parede ser compensada pela evaporação que se produz 

nos espaços de ar criados, diminuindo a migração de humidade por ascenção 

capilar (Figura 2.24). 

 
Figura 2.24 — Influência da redução da secção absorvente na humidade ascensional 

[24]. 
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Esta solução aparenta ser uma técnica muito interessante, embora não seja 

correntemente utilizada, pelo facto de introduzir alterações na arquitectura do 

edifício, aliada a razões de índule estrutural. 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 Introdução de tubos de arejamentoIntrodução de tubos de arejamentoIntrodução de tubos de arejamentoIntrodução de tubos de arejamento    

Ao mergulhar um tubo de ensaio cheio de água, numa tina com óleo, a água vai 

sendo substituída pelo óleo uma vez que é mais densa. Tendo por base este 

princípio, Knappen [4, 5, 6, 7] imaginou que se se introduzissem drenos 

obliquamente (tubos de arejamento ou de Knappen) nas paredes húmidas, estes 

ficariam imediamente preenchidos com ar húmido, mais denso que o ar seco, 

criando-se um processo contínuo de condução do ar húmido para o exterior 

(Figura 2.25). 

  

Figura 2.25 — Tubos de arejamento. 

Embora se trate de uma solução muito económica e por isso bastante utilizada, 

não apresenta resultados satisfatórios quando a parede tem uma espessura 

elevada ou quando há um grande afastamento entre tubos. 

Além das questões associadas à eficácia deste procedimento, existem também 

condicionantes de ordem estética que contribuem para a não utilização desta 

solução. 
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2.4.52.4.52.4.52.4.5 ElectroElectroElectroElectro----oooosmosesmosesmosesmose    

São muito antigas as técnicas de electro-osmose, que se destinam a criar um 

potencial eléctrico contrário ao potencial capilar. Esta metodologia passa por 

introduzir na parede um conjunto de sondas condutoras que funcionam como 

ânodo, ligadas a uma tomada de terra que actua como cátodo [1, 4]. 

Sob a designação de sistemas de electo-osmose ou electro-osmóticos englobam-se 

quatro grupos descritos no Quadro 2.5. 

Quadro 2.5 — Sistemas de electo-osmose ou electro-osmóticos [1]. 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    Descrição de técnicaDescrição de técnicaDescrição de técnicaDescrição de técnica    Princípio de Princípio de Princípio de Princípio de 
instalaçãoinstalaçãoinstalaçãoinstalação    

Electo-
osmose 
passiva 

Procede-se à ligação entre os electrodos da parede 
(ânodo) e do terreno (cátodo). Os electrodos são da 
mesma natureza. 

 

 

Electo-
osmose 
semi-
passiva 

Técnica semelhante à anterior, cuja diferença está na 
introdução de tensão devido ao facto dos eléctrodos 
serem de materiais distintos criando uma espécie de 
pilha eléctrica. 

 

Electo-
osmose 
activa 

Nesta técnica interpõem-se entre os eléctrodos da 
parede e do terreno uma fonte de corrente contínua de 
baixa tensão que ajuda ao estabelecimento de uma 
diferença de potencial, diferença essa que deverá estar 
limitada a um máximo de 1,6 Volt para que não se dê a 
electrólise da água. 
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Electo-
osmose 
forese 

Esta técnica pretende colmatar um dos principais 
inconvenientes dos processos anteriores, que é a 
interrupção do funcionamento do sistema. Neste caso o 
ânodo é em cobre e o cátodo em aço galvanizado, e 
procede-se à introdução de “produtos de forese” 
contendo partículas metálicas em suspensão. 
Funcionando o sistema sob a acção da corrente criada 
pela “pilha”, a água desloca-se arrastando consigo os 
produtos que irão colmatar os tubos capilares. Assim, 
ao fim de um ano e meio a dois anos, os tubos 
encontram-se totalmente colmatados e o sistema pode 
ser interrompido. 

2.4.62.4.62.4.62.4.6 Ocultação dOcultação dOcultação dOcultação das aas aas aas anomaliasnomaliasnomaliasnomalias    

2.4.6.12.4.6.12.4.6.12.4.6.1 Aplicação de revestimento com porosidade e porometria Aplicação de revestimento com porosidade e porometria Aplicação de revestimento com porosidade e porometria Aplicação de revestimento com porosidade e porometria 
controlacontrolacontrolacontroladadadada    

Quando não temos possibilidade de actuar sobre as causas que estão na origem 

da humidade ascensional, pode optar-se por um processo alternativo que 

consiste na colocação de materiais porosos no exterior de forma a facilitar as 

condições de evaporação à superfície dos diversos elementos. Por exemplo, 

através da realização de rebocos com sub-camadas com características distintas 

para que a porosidade vá diminuindo do exterior para o interior (Figura 2.26) 

[27]. 

 3 Camadas de revestimento

Alvenaria

 

Figura 2.26 — Revestimentos com porosidade e porometria controlada. 
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2.4.6.22.4.6.22.4.6.22.4.6.2 Aplicação de forra interior separada por um espaço de arAplicação de forra interior separada por um espaço de arAplicação de forra interior separada por um espaço de arAplicação de forra interior separada por um espaço de ar    

Este método baseia-se, não na actuação nas causas do problema, mas sim na 

ocultação por forma a que a manifestação da patologia, bem como as suas 

consequências, não sejam visíveis. 

O princípio de actuação consiste na execução de uma forra pelo interior, de 

pequena espessura, afastada da parede em cerca de 10 cm sem que haja 

qualquer ponto de contacto com esta. Cria-se um espaço de ar entre a parede e a 

forra, sendo o espaço ventilado para o exterior, permitindo uma evaporação 

efectiva. A ventilação é realizada através de orifícios localizados a diferentes 

níveis. A base da parede deve ser impermeável de forma a não haver 

continuidade hídrica (Figura 2.27). Não é admissível efectuar a ventilação do 

espaço de ar para o interior do edifício. 

 
Figura 2.27 — Princípio de execução de uma forra interior. 

Esta técnica apresenta, entre outros, o inconveniente de reduzir a área útil, 

ocultar a parede original e de obrigar ao ajuste de qualquer dispositivo aplicado 

na parede [4]. 

2.4.72.4.72.4.72.4.7 Ventilação da bVentilação da bVentilação da bVentilação da base dase dase dase das pas pas pas paredesaredesaredesaredes    

Muitas das técnicas já descritas e correntemente utilizadas para minimizar a 

humidade ascensional não se têm mostrado eficazes quando se pretende tratar 

paredes com espessura considerável e com uma grande heterogeneidade na sua 

composição, como é o caso do património monumental e dos edifícios antigos. 
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No Laboratório de Física das Construções – LFC da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto – FEUP tem-se desenvolvido investigação 

experimental com o objectivo de validar a eficiência de uma técnica de 

tratamento da humidade ascensional em paredes de edifícios antigos, que 

consiste em ventilar a base das paredes recorrendo a um processo de ventilação 

natural ou instalando um dispositivo mecânico higro-regulável (Figura 2.28) [5]. 

Assim, procura-se aumentar a evaporação através da execução de canais ou 

tubos periféricos ventilados. Esta é uma técnica que deve ser usada quando a 

cota da fundação da parede se situar acima do nível freático. 

Os canais exteriores deverão possuir uma caleira para recolha e condução das 

águas pluviais, sendo protegidas superiormente e ventiladas. A profundidade a 

que deve ser colocado o canal tem de ser avaliada pelas exigências de 

estabilidade estrutural. No interior o sistema de ventilação poderá ser 

constituído por tubos perfurados com elevada permeabilidade ao vapor, 

associados a um dispositivo de ventilação natural ou mecânico higro-regulável. 

parede exterior do edifício

areia

geotêxtil

tubo perfurado

sistema de 
impermeabilização

pavimento em lajetas de pedra

grelha de ventilação

ligação à rede de drenagem de 
águas pluviais

canal de ventilação pré-fabricado

 

Figura 2.28 — Princípio de funcionamento de um sistema de ventilação da base das 

paredes. 

Ventilação 

Evaporação 

Humidade Ascensional 
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2.4.82.4.82.4.82.4.8 Análise cAnálise cAnálise cAnálise comparativa entre aomparativa entre aomparativa entre aomparativa entre as diferentes ss diferentes ss diferentes ss diferentes soluçõesoluçõesoluçõesoluções    

No Quadro 2.6 faz-se uma sintese das limitações e eficácia das várias técnicas 

descritas, com base na Nota de Informação Técnica 162 do CSTC [1, 4, 6, 7]. 

Quadro 2.6 — Limitações e eficácia das várias técnicas de tratamento da humidade 

ascensional. 

SoluçãoSoluçãoSoluçãoSolução    MétodoMétodoMétodoMétodo    EficáciaEficáciaEficáciaEficácia    Polivalência *Polivalência *Polivalência *Polivalência *    AspectoAspectoAspectoAspecto++++    LimitaçõesLimitaçõesLimitaçõesLimitações    

1.1 barreiras 
físicas 

Boa Boa Médio 

Vibrações. 
Instabilidade. Aplicável 
apenas em alvenarias 
resistentes com juntas 
regulares. 

1. 
Execução 
de corte 
hídrico 

1.2 barreiras 
químicas 

Muito Boa Muito Boa Bom 

Têm que ter uma 
barreira contínua em 
toda a espessura da 
parede. Dificilmente 
eficaz em paredes 
muito espessas e muito 
heterogéneas. 

2. Electro-osmose 
Média / Má Boa Bom 

Inadequados quando a 
resistência do terreno é 
elevada. 

3.  Redução da secção 
absorvente Má Média Médio Estruturais e 

arquitectónicas. 

4. Introdução de tubos de 
arejamento  

Má Média Médio Estéticas. Pouca 
eficácia. 

5.1 
revestimento 
com 
porosidade e 
porometria 
controlada 

Média Média Bom 

Implica o aparecimento 
de efluorescências. 
Não é aplicável em 
paredes não rebocadas. 

5. Ocultação 
das 
anomalias 

5.2 forra 
interior 
separada por 
um espaço de 
ar  

Boa Média Bom 

Diminui as áreas úteis. 
Se não for possível 
ventilar pode não 
apresentar os 
resultados esperados. 
Não permite a 
visualização da parede 
original. 

6. Ventilação da base das 
paredes 

Muito boa Boa Bom 

Instabilidade 
estrutural. Apenas 
executável acima do 
nível freático. 
Tratamento contínuo 
em toda a parede. 

 * - Resultado da utilização da solução em causa em diferentes materiais e tipos de paredes 
+ - Aspecto estético das alvenarias na zona tratada 
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2.52.52.52.5 VALIDAÇÃO DA EFICÁCVALIDAÇÃO DA EFICÁCVALIDAÇÃO DA EFICÁCVALIDAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM SISTEMA DE IA DE UM SISTEMA DE IA DE UM SISTEMA DE IA DE UM SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO DVENTILAÇÃO DVENTILAÇÃO DVENTILAÇÃO DA BASE DAS PAREDESA BASE DAS PAREDESA BASE DAS PAREDESA BASE DAS PAREDES    –––– ESTUDOS  ESTUDOS  ESTUDOS  ESTUDOS 
ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES DESENVOLVIDOSDESENVOLVIDOSDESENVOLVIDOSDESENVOLVIDOS    

2.5.12.5.12.5.12.5.1 ObjectivoObjectivoObjectivoObjectivo    

M. I. M. Torres e V. P. de Freitas [5] realizaram um conjunto de ensaios sobre 

provetes de alvenaria de pedra, com o intuito de avaliar o seu desempenho face 

à humidade ascensional. 

Os ensaios realizados tiveram como objectivo a validação do sistema de 

ventilação da base das paredes. O modelo de cálculo utilizado permitiu legitimar 

os resultados experimentais apresentando interesse para trabalhos futuros, 

permitindo estimar o comportamento do sistema. 

2.5.22.5.22.5.22.5.2 Resultados experimentais obtidosResultados experimentais obtidosResultados experimentais obtidosResultados experimentais obtidos    

Foram estudadas algumas configurações [5] das quais se apresentam apenas 

duas por se tratarem das configurações com interesse para o estudo que se 

segue. As configurações analisadas são apresentadas na Figura 2.29. 

Configuração 1 Configuração 2 

Areia

 

0,30

0,
20

0,
15

Areia

 

Sem sistema de ventilação. Com sistema de ventilação forçada. 

Figura 2.29 — Configuração dos ensaios realizados. 
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Com o objectivo de avaliar a variação contínua da humidade da parede, de 

forma não destrutiva, procedeu-se à colocação de sondas de registo de 

temperatura e humidade relativa no interior das paredes a diferentes alturas e 

diferentes profundidades. Como as paredes apresentavam condições fronteira 

simétricas, colocaram-se as sondas na secção central das mesmas.  

Para a colocação das sondas no interior das paredes foi necessário proceder à 

execução de furos com diâmetros tão semelhantes quanto possível ao diâmetro 

das sondas, tendo sido, no final, colocadas pequenas borrachas furadas para 

melhor vedação dos orifícios. 

Para a obtenção de um registo contínuo, todas as sondas instaladas foram 

ligadas a um sistema de registo e aquisição de dados. Foi efectuado um registo 

contínuo das condições ambientais (humidade relativa e temperatura) com uma 

das sondas exclusivamente adstrita a esta função, sendo as restantes utilizadas 

para registo das condições de humidade relativa e temperatura, no interior da 

parede. 

Apresentam-se os gráficos representativos dos resultados obtidos em dois 

ensaios referentes à evolução da humidade relativa nas diversas sondas 

associados às configurações 1 e 2 (Figura 2.30). 
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Configuração 1 Configuração 2 

1B1A

3B3A

4B4A

7A 7B

5A 5B

6B6A

11A 11B

9A 9B 61,5 cm da base

16,5 cm da base

11 cm da base

Areia

2A 2B

8A 8B

10A 10B

 

0,30

0,
20

0,
15

9B9A

11B11A

6A 6B

5B5A

7B7A

4A 4B

3A 3B

1A 1B

10B10A

8B8A

2B2A 11 cm da base

16,5 cm da base

61,5 cm da base

Areia

 
  

Figura 2.30 — Variação da humidade relativa nas configurações 1 e 2 [5]. 

 

Nas figuras que se seguem apresentam-se alguns gráficos onde se pode observar 

a variação da humidade relativa das secções transversais (Figura 2.31) 

localizadas a 11 cm (Figura 2.32) e a 16,5 cm da base (Figura 2.33). 
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Configuração 1 Configuração 2 

1B1A

3B3A

4B4A

7A 7B

5A 5B

6B6A

11A 11B

9A 9B 61,5 cm da base

16,5 cm da base

11 cm da base2A 2B

8A 8B

10A 10B

 

0,30

0,
20

0,
15

9B9A

11B11A

6A 6B

5B5A

7B7A

4A 4B

3A 3B

1A 1B

10B10A

8B8A

2B2A 11 cm da base

16,5 cm da base

61,5 cm da base

 

Figura 2.31 — Localização das sondas em secção transversal. 
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Figura 2.32 — Variação da humidade relativa na secção localizada a 11 cm da base [5]. 
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Figura 2.33 — Variação da humidade relativa na secção localizada a 16,5 cm da base 

[5]. 
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Da análise do estudo experimental anteriormente realizado retiram-se as 

seguintes conclusões: 

─ À medida que se facilita a evaporação e/ou se diminui a humidificação 

das paredes, obtêm-se níveis menos elevados para a ascensão capilar; 

─ No ensaio correspondente à configuração 2 a ascensão capilar foi mais 

lenta e não atingiu níveis tão elevados; 

─ O nível atingido pela ascensão capilar no ensaio correspondente à 

configuração 2 foi pouco acima do nível da areia, tendo ido até cerca de 50 

cm de altura a contar a partir da base da parede; 

─ Considera-se que esta primeira análise experimental do sistema de 

tratamento para a humidade ascensional (ventilação da base das 

paredes) forneceu resultados positivos, o que permite recorrer, na 

prática, a este tipo de solução. 

Apresenta-se na Figura 2.34 um gráfico comparativo da variação da humidade 

relativa ao longo do tempo, na secção a 61,5 cm da base da configuração 1 e da 

configuração 2. A diferença entre estes dois ensaios resulta da existência de um 

sistema de ventilação da base da parede da configuração 2.  

Observa-se que ao fim de bastante tempo de ensaio a totalidade da secção da 

configuração 1 tinha já atingido 100% de humidade relativa, enquanto que a 

secção da configuração 2 apresentava uma humidade relativa estabilizada na 

ordem dos 65%. 
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Configuração 1 (sem ventilação) (vermelho) 
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Figura 2.34 — Variação da humidade relativa da secção localizada a 61,5cm da base, 

das configurações 1 e 2 [5]. 

2.5.32.5.32.5.32.5.3 Resultados obtidos através de sResultados obtidos através de sResultados obtidos através de sResultados obtidos através de simulação numéricaimulação numéricaimulação numéricaimulação numérica    

Com o objectivo de comparar os resultados experimentais com resultados 

numéricos, efectuaram-se simulações utilizando o programa WUFI-2D, 

desenvolvido no Fraunhofer Institute Building Physics [28, 29, 30], que permite 

analisar a transferência bidimensional de calor e humidade em materiais e 

elementos de construção. 

Nas simulações foram introduzidas as propriedades dos materiais, 

determinadas experimentalmente no LFC, as condições fronteira específicas de 

cada situação, as condições climáticas registadas e a duração real de cada 

ensaio (diferente consoante a configuração) [31, 32, 33, 34, 35]. 
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Na Figura 2.35 apresentam-se os resultados das simulações correspondentes às 

configurações 1 e 2. 

Os resultados mostram que na simulação correspondente à configuração 2 a 

humidade ascensional atingiu níveis mais baixos (Figura 2.36) [5, 36, 37, 38, 

39]. 

Configuração 1 Configuração 2 

  

 

   

 
 

Figura 2.35 — Variação da humidade relativa nas configurações 1 e 2 [5]. 

Configuração 1 2 

Humidade 
Relativa 

  

Figura 2.36 — Variação da humidade relativa na secção transversal, após de 1 ano [5]. 

Comparando os resultados dos ensaios com as respectivas simulações, 

verificam-se algumas diferenças: 
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 Nas primeiras fiadas de pedra, e para as duas configurações, não se 

verificam diferenças significativas, pelo que a validação do programa foi 

efectuada, quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista 

quantitativo; 

 Há medida que se progride em altura nas paredes, verifica-se sempre 

um ligeiro atraso no avanço da frente húmida das simulações em 

relação ao ensaio experimental indicando que, possivelmente, o 

problema estará nas interfaces entre camadas. Segundo V. P. de Freitas 

[3], nas “paredes dos edifícios constituídas por múltiplas camadas, o 

estudo da transferência de humidade pressupõe o conhecimento das 

condições de continuidade”. Concluiu V. P. de Freitas, nos seus estudos 

[3], que qualquer que seja a condição de continuidade “a interface entre 

camadas condiciona a cinética de embebição e secagem de elementos de 

construção”. Considera-se que a influência das interfaces entre a 

argamassa e a pedra será a causa de algumas diferenças entre os 

resultados experimentais e numéricos verificados. O comportamento da 

interface exige maior investigação e aperfeiçoamento do programa 

utilizado, que tem sido alvo de validação experimental para provetes 

monolíticos; 

 Conclui-se, assim, que os resultados obtidos por simulação, para as duas 

configurações, são análogos aos resultados experimentais, o que permite 

afirmar que foi efectuada uma validação qualitativa do programa de 

cálculo. 

2.5.42.5.42.5.42.5.4 Análise crítica Análise crítica Análise crítica Análise crítica dos resultados obtidos por M. I. M. Torres e V. P. de dos resultados obtidos por M. I. M. Torres e V. P. de dos resultados obtidos por M. I. M. Torres e V. P. de dos resultados obtidos por M. I. M. Torres e V. P. de 
FreitasFreitasFreitasFreitas    

As principais conclusões deste estudo são as seguintes: 

 As humidades ascensionais condicionam o transporte de sais, pelo que o 

estudo da transferência de calor e humidade em paredes em contacto 

com o terreno é fundamental [40]; 
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 Em relação às configurações 1 e 2, que são as de maior importância para 

este estudo, observa-se que com a inserção de um sistema de ventilação 

mecânico na base das paredes a ascensão capilar diminuiu 

significativamente; 

 As simulações evidenciaram resultados análogos aos obtidos na 

experimentação (Figura 2.37); 

 Apenas foi possível a validação qualitativa do programa de cálculo; 

 Do ponto de vista prático conclui-se que a ventilação da base das 

paredes é uma técnica fundamental para resolver o problema da 

humidade ascensional das paredes das construções antigas; 

 A ascensão capilar depende das propriedades higrotérmicas dos 

materiais que a compõem, com especial relevância para a porosidade e 

porometria, bem como o teor de humidade de saturação. 
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Figura 2.37 — Resultados experimentais e numéricos [5]. 
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CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3     
    
CARACTERIZAÇÃOCARACTERIZAÇÃOCARACTERIZAÇÃOCARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DO  EXPERIMENTAL DO  EXPERIMENTAL DO  EXPERIMENTAL DO 
FUNCIONAMENTO DO SISFUNCIONAMENTO DO SISFUNCIONAMENTO DO SISFUNCIONAMENTO DO SISTEMTEMTEMTEMAAAA    

3.13.13.13.1 OBJECTIVOS DO OBJECTIVOS DO OBJECTIVOS DO OBJECTIVOS DO ESTUDO EXPERIMENTALESTUDO EXPERIMENTALESTUDO EXPERIMENTALESTUDO EXPERIMENTAL    

Neste capítulo pretende-se, através dos resultados de ensaios realizados em 

laboratório, avaliar o comportamento de uma técnica inovadora para o 

tratamento da humidade ascensional e que consiste na “ventilação da base das 

paredes”. 

Como já foi referido em §2.5 foi possível validar previamente a eficácia desta 

técnica, não existindo, no entanto, informação específica sobre a forma de 

dimensionar o sistema. 

O dimensionamento do sistema de ventilação da base das paredes exige uma 

resposta a um conjunto de questões fundamentais: Que importância tem a 

velocidade de ventilação do ar? Como se define a configuração do dispositivo de 

ventilação? Em que medida a possibilidade de ocorrência de condensações no 

interior do sistema fica controlada através da adopção de um sistema higro- 

-regulável? Qual o risco de ocorrência de cristalizações/dissoluções no seio do 

sistema? 

No estudo experimental desenvolvido nesta dissertação procurou-se analisar a 

influência da variação da velocidade/caudal de ventilação na eficácia do sistema, 

assim como determinar a flutuação da pressão de vapor e a ocorrência de 

condensações para as diferentes geometrias estudadas bem como o fluxo de 

humidade retirado pelo sistema. 
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3.23.23.23.2 MODELO FÍSICOMODELO FÍSICOMODELO FÍSICOMODELO FÍSICO ADOPTADO ADOPTADO ADOPTADO ADOPTADO    

Tendo em atenção a continuidade das paredes dos edifícios, considera-se que os 

fluxos de humidade, em zona corrente, são bidireccionais. O modelo escolhido foi 

um sistema prismático com uma secção global de 1,58x2,00x0,20 m3, 

impermeabilizado nas duas faces de topo, para que os fluxos de humidade 

fossem nulos nessa mesma direcção, tendo-se usado as células utilizadas por M. 

I. M. Torres [5]. 

Foram utilizadas tinas com cerca de 2,20x2,50x0,50 m3, em blocos de betão, 

impermeabilizadas pelo interior e com duas saídas em pontos opostos da tina a 

cerca de 8 cm da base, de forma a garantir a constância do nível da água 

durante o ensaio (Figura 3.1) [5]. 

As paredes de alvenaria, constituídas por cinco fiadas de pedra calcária com as 

dimensões de 30x20x200 cm3, intercaladas por juntas de argamassa com 1 cm de 

espessura ao traço volume: 3:2:12,5 – cal aérea, cal hidráulica, areia (50% fina e 

50% grossa), apresentavam os topos convenientemente impermeabilizados. 
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A
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0,
2

0

2,00

 

tubo PVC

Geotextil
Tela de 
impermeabilização

betão

0
,5

0

2,20

Murete em blocos de betão

Geotextil

Tela de 
impermeabilização

CORTE A-A'

 
Figura 3.1 — Configuração das tinas [5]. 
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As tinas existentes sofreram algumas adaptações para este trabalho, 

nomeadamente, a colocação de sistemas de ventilação com velocidade variável e 

a instalação de um conjunto de sondas de humidade relativa e temperatura no 

interior do sistema (Figura 3.2, Figura 3.3 e Figura 3.4). 

Utilizaram-se três tinas de ensaio com o objectivo de reproduzir, em laboratório, 

sistemas de ventilação cujo funcionamento traduzisse as condições reais. 

Data-logger (16x)

HR: x1%  Temp: Y1ºC
HR: x2%  Temp: Y2ºC
HR: x3%  Temp: Y3ºC

Areia

Água

Argamassa

Pedra

Água

Tina

Areia

Água
Água

Tina

Areia

Água

Pedra

Argamassa

 

S2

S4
w

S3

DL
S1

Hr (%)
T (ºC)

 
Figura 3.2 — Instrumentação do sistema de ventilação. 

T1 e RH1 => P1

T2 e RH2 => P2

 

 

Legenda: 

1 - Tubagem; 
2 - Ventilação; 
3 - Sondas/logger. 

Figura 3.3 — Sistema de ventilação. 

 
Figura 3.4 — Laboratório de Física das Construções – LFC – aspecto geral das tinas. 
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Iniciou-se a campanha experimental com a saturação das paredes efectuada 

através da colocação de água na sua base e esperando a sua progressão por 

ascensão capilar até atingir o equilíbrio. Para controlar a frente húmida foram 

colocadas sondas em diversos níveis das paredes. 

Sempre que as sondas atingiram 100% de humidade relativa foram deslocadas 

para patamares superiores, permitindo controlar o nível atingido pela frente 

húmida. O processo de saturação dos provetes demorou algum tempo tendo-se 

iniciado em Junho de 2005 e terminado em Janeiro de 2006. Os ensaios para 

caracterização do funcionamento dos sistemas de ventilação da base das paredes 

decorreram entre Fevereiro de 2006 e Junho de 2006. 

3.33.33.33.3 GEOMETRIA DO SISTEMAGEOMETRIA DO SISTEMAGEOMETRIA DO SISTEMAGEOMETRIA DO SISTEMA    

Um dos objectivos do estudo experimental foi analisar a influência das 

configurações ou geometrias do sistema. Analisaram-se três configurações 

designadas por 2A, 2B e 2C que correspondem à configuração 2 já descrita 

anteriormente [5]: 

Configuração 2A – Impermeabilização superior ao sistema havendo um 

contacto do sistema de ventilação com a areia – Figura 3.5; 

Configuração 2B – Impermeabilização do sistema de ventilação no 

paramento superior – Figura 3.6; 

Configuração 2C – Impermeabilização do sistema de ventilação excepto 

na face em contacto com a parede – Figura 3.7. 
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Figura 3.5 — Configuração 2A – Impermeabilização superior ao sistema havendo um 

contacto do sistema de ventilação com a areia. 
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Figura 3.6 — Configuração 2B – Impermeabilização do sistema de ventilação no 

paramento superior (apresentado a vermelho). 
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Figura 3.7 — Configuração 2C – Impermeabilização do sistema de ventilação 

(representado a vermelho) excepto na face em contacto com a parede. 
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Na Figura 3.8, apresentam-se duas fotografias do dispositivo experimental onde 

se evidencia o ventilador e o sistema de aquisição de dados. 

 

 

 

Figura 3.8 — Dispositivo experimental. 
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A Figura 3.9 evidencia a colocação do sistema de impermeabilização 

correspondente à configuração 2B (situação em que se impermeabilizou o 

sistema de ventilação no paramento superior), tendo sido posteriormente 

colocada uma camada de areia. 

 

 

 

Figura 3.9 — Configuração 2B. 
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Na Figura 3.10 apresenta-se uma imagem da configuração 2C (correspondente à 

situação em que existe impermeabilização do sistema de ventilação) tendo sido 

posteriormente colocada uma camada de areia. 

 

 

 

Figura 3.10 — Configuração 2C. 

Areia 

Impermeabilização do 
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3.43.43.43.4 PROCEDIMENTO DE ENSAPROCEDIMENTO DE ENSAPROCEDIMENTO DE ENSAPROCEDIMENTO DE ENSAIOIOIOIO    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Colocação das sondasColocação das sondasColocação das sondasColocação das sondas    

Tendo em atenção a simetria das paredes, controlou-se apenas um dos 

paramentos da mesma. Utilizou-se uma sonda, Sonda 1 – Entrada, para 

medição das condições ambientais (humidade relativa e temperatura) e mais 

nove sondas fixas (três em cada uma das configurações 2A, 2B e 2C) (Figura 

3.11): 

Sonda 2 – Meio: Temperatura (T) e Humidade Relativa (HR) do ar no interior do 

sistema, a meio do comprimento; 

Sonda 3 – Parede: T e HR na parede, a meio do comprimento; 

Sonda 4 – Saída: T e HR do ar à saída do sistema. 

Data-logger (16x)

HR: x1%  Temp: Y1ºC
HR: x2%  Temp: Y2ºC
HR: x3%  Temp: Y3ºC

Areia

Água

Argamassa

Pedra

Água

Tina

Areia

Água
Água

Tina

Areia

Água

Pedra

Argamassa Sonda 1

Sondas 2 e 3

Sonda 4

 
Figura 3.11 — Posição das sondas. 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 Variação da velocidadeVariação da velocidadeVariação da velocidadeVariação da velocidade    

Ao longo dos ensaios optou-se por alterar a velocidade do ar e, 

consequentemente, o caudal, utilizando um reóstato. 

No Quadro 3.1 apresentam-se os valores da velocidade adoptada ao longo do 

tempo. A velocidade foi regulada e medida por um anemómetro de alta precisão. 

Quadro 3.1 — Variação da velocidade ao longo do tempo. 

 Duração dos ensaiosDuração dos ensaiosDuração dos ensaiosDuração dos ensaios    
Tempo 
(meses) 

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Velocidade 
(m/s) 

Saturação 0,286 0,256 0,195 0,130 0,08 0,474 0,537 0,599 0,611 0,631 

Nota: Os valores da velocidade adoptados correspondem às 10 posições que o reóstato permite fixar. 

3.53.53.53.5 RESULTADOS OBTIDOSRESULTADOS OBTIDOSRESULTADOS OBTIDOSRESULTADOS OBTIDOS    

3.5.13.5.13.5.13.5.1 ApreApreApreApresentação dos resultados sentação dos resultados sentação dos resultados sentação dos resultados ––––    Configuração Configuração Configuração Configuração 2A2A2A2A    

As variações de humidade relativa e temperatura foram continuamente 

registadas no data-logger instalado. Ao longo do tempo foi-se alterando a 

velocidade do ar no interior do sistema. Os registos foram efectuados de meia 

em meia hora, considerando-se um intervalo de tempo suficiente dado se 

tratarem de variações relativamente lentas. 

Para melhor visualizar os resultados obtidos optou-se por separar os registos em 

gráficos distintos, procurando-se no final correlacionar a informação obtida. 

Nas Figura 3.12 e Figura 3.13 apresentam-se dois gráficos que correspondem à 

variação da humidade relativa e temperatura, ao longo do tempo, nas três 

sondas (entrada, meio e saída do sistema). Estes valores foram obtidos 

directamente do data-logger.  
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A sonda instalada na parede não foi representada nos gráficos dado que 

apresentou, como seria de esperar, 100% de humidade relativa durante toda a 

campanha de ensaios, uma vez que está próxima da base da parede. 

 

Figura 3.12 — Variação da humidade relativa ao longo do tempo na configuração 2A. 

 

Figura 3.13 — Variação da temperatura ao longo do tempo na configuração 2A. 
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A pressão de vapor foi facilmente obtida através da equação (3.1), conhecida a 

humidade relativa e a temperatura e apresenta-se na Figura 3.14. 

P = 
100

..611 18,234

*08,17

HRe









+θ
θ

 

 

(3.1) 

em que: 

P – Pressão de vapor, [Pa]; 

θ – Temperatura, [ºC]; 

HR – Humidade Relativa, [%]. 

 

Figura 3.14 — Variação da pressão de vapor ao longo do tempo na configuração 2A. 

 

Para facilitar a leitura dos resultados optou-se por apresentar gráficos que 

traduzem a variação da pressão de vapor, para cada velocidade – Figura 3.15 a 

Figura 3.24. 
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Figura 3.15 — Pressão de vapor na configuração 2A de 3 a 16 de Fevereiro. 

 

Figura 3.16 — Pressão de vapor na configuração 2A de 17 de Fevereiro a 2 de Março. 
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Durante o mês de Fevereiro, para a configuração 2A, o sistema funcionou 

estando continuamente a retirar humidade. Comparando a primeira quinzena 

com a segunda, verifica-se que a secagem é mais significativa na segunda 

quinzena do mês dado que a diferença entre a pressão de vapor à entrada e à 

saída é superior na segunda quinzena, mesmo havendo uma redução da 

velocidade. A explicação para este comportamento está no aumento da 

temperatura (Figura 3.13 – Entrada). 

 

 

Figura 3.17 — Pressão de vapor na configuração 2A de 3 a 23 de Março. 



Capítulo III – Caracterização experimental do funcionamento do sistema 
____________________________________________________________________________________ 
 

Caracterização Experimental do Funcionamento de Sistemas de Ventilação da Base das Paredes para Tratamento da Humidade Ascensional 

63 

 

Figura 3.18 — Pressão de vapor na configuração 2A de 24 de Março a 6 de Abril. 

Durante o mês de Março a temperatura exterior continuou a aumentar, como 

seria espectável. No entanto, verifica-se que a diferença do fluxo entre a saída e 

a entrada é negativa, isto é, terão ocorrido condensações. 

 

Figura 3.19 — Pressão de vapor na configuração 2A de 7 a 21 de Abril. 
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Figura 3.20 — Pressão de vapor na configuração 2A de 21 de Abril a 4 de Maio. 

Durante o mês de Abril manteve-se o risco de ocorrência de condensações. 

Contudo, quando se aumentou a velocidade, no final da primeira quinzena de 

Abril, o sistema passou a funcionar convenientemente, retirando humidade. 

 

Figura 3.21 — Pressão de vapor na configuração 2A de 5 a 19 de Maio. 
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Figura 3.22 — Pressão de vapor na configuração 2A de 19 de Maio a 1 de Junho. 

Em Maio a temperatura exterior atingiu os 20 a 22ºC e a humidade relativa 

exterior rondou os 50%, oscilando bruscamente com um comportamento 

sinusoidal dia/noite. Durante este período de tempo a secagem foi contínua. 

 

Figura 3.23 — Pressão de vapor na configuração 2A de 2 a 16 de Junho. 
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Figura 3.24 — Pressão de vapor na configuração 2A de 16 a 22 de Junho. 

Em Junho as condições climáticas foram favoráveis à secagem. Relativamente 

às diferenças existentes entre a pressão de vapor à entrada e à saída verifica-se 

que, nomeadamente na segunda quinzena de Junho, há um aumento desta 

diferença. O facto da humidade relativa exterior ser baixa e da temperatura 

exterior ser elevada contribui significativamente para o transporte de humidade 

para o exterior. 

3.5.23.5.23.5.23.5.2 Apresentação dos resultados Apresentação dos resultados Apresentação dos resultados Apresentação dos resultados –––– Configuração  Configuração  Configuração  Configuração 2222BBBB    

Nas Figura 3.25, Figura 3.26 e Figura 3.27 apresentam-se valores da humidade 

relativa, temperatura e pressão de vapor à entrada e à saída do sistema na 

configuração 2B. A sonda intermédia teve uma avaria pelo que não se 

apresentam os resultados a meio do sistema não havendo implicações na análise 

realizada nem nas conclusões retiradas.  
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Figura 3.25 — Variação da humidade relativa ao longo do tempo na configuração 2B. 

 

Figura 3.26 — Variação da temperatura ao longo do tempo na configuração 2B. 
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Figura 3.27 — Variação da pressão de vapor ao longo do tempo na configuração 2B. 

À semelhança da configuração 2A optou-se por apresentar um conjunto de 

gráficos da variação da pressão de vapor, para as várias velocidades – Figura 

3.28 a Figura 3.37. 

 

Figura 3.28 — Pressão de vapor na configuração 2B de 3 a 16 de Fevereiro. 
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Figura 3.29 — Pressão de vapor na configuração 2B de 17 de Fevereiro a 2 de Março. 

No mês de Fevereiro o fluxo de saída foi superior ao fluxo de entrada, embora se 

verifique que, quantitativamente, é maior nos períodos onde a temperatura 

exterior se apresenta mais elevada e a humidade relativa exterior mais baixa. 

 

Figura 3.30 — Pressão de vapor na configuração 2B de 3 a 23 de Março. 
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Figura 3.31 — Pressão de vapor na configuração 2B de 24 de Março a 6 de Abril. 

Durante o mês de Março, mesmo com a velocidade do ventilador reduzida, o 

sistema retirou humidade, contrariamente à configuração 2A. 

Neste período verifica-se, apenas em curtos espaços de tempo, que a diferença 

do fluxo entre a saída e a entrada é negativa, isto é, terão ocorrido 

condensações. 
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Figura 3.32 — Pressão de vapor na configuração 2B de 7 a 21 de Abril. 

 

Figura 3.33 — Pressão de vapor na configuração 2B de 21 de Abril a 4 de Maio. 

Durante o mês de Abril verifica-se que a diferença do fluxo entre a saída e a 

entrada é negativa, apenas em curtos espaços de tempo quando comparada com 

o caso anterior. 
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Por outro lado verifica-se que a quantidade de humidade retirada, proporcional 

à diferença entre a pressão de vapor à saída e à entrada, foi significativamente 

superior quando comparada com o mesmo espaço de tempo na configuração 2A. 

 

Figura 3.34 — Pressão de vapor na configuração 2B de 5 a 19 de Maio. 

 

Figura 3.35 — Pressão de vapor na configuração 2B de 19 de Maio a 1 de Junho. 
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No mês de Maio a temperatura e humidade relativa exteriores mais elevadas 

contribuíram para um aumento do fluxo à entrada e, consequentemente, à 

saída. 

A temperatura à entrada do sistema rondou os 20 a 22ºC, e a humidade relativa 

exterior cerca de 50%. Verifica-se uma grande influência das condições 

climáticas no comportamento deste sistema. 

 

 

Figura 3.36 — Pressão de vapor na configuração 2B de 2 a 16 de Junho. 
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Figura 3.37 — Pressão de vapor na configuração 2B de 16 a 22 de Junho. 

No mês de Junho a temperatura e humidade relativa exteriores mais elevadas 

contribuíram para um aumento do fluxo. 

3.5.33.5.33.5.33.5.3 Apresentação dos resultados Apresentação dos resultados Apresentação dos resultados Apresentação dos resultados –––– Configuração  Configuração  Configuração  Configuração 2C2C2C2C    

Nas Figura 3.38, Figura 3.39 e Figura 3.40 mostram-se os valores da humidade 

relativa, temperatura e pressão de vapor à entrada, a meio e à saída do sistema 

na configuração 2C. 
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Figura 3.38 — Variação da humidade relativa ao longo do tempo na configuração 2C. 

 

Figura 3.39 — Variação da temperatura ao longo do tempo na configuração 2C. 
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Figura 3.40 — Variação da pressão de vapor ao longo do tempo na configuração 2C. 

À semelhança da configuração 2A e 2B optou-se por apresentar um conjunto de 

gráficos da variação da pressão de vapor, para as várias velocidades – Figura 

3.41 a Figura 3.50. 

 

Figura 3.41 — Pressão de vapor na configuração 2C de 3 a 16 de Fevereiro. 
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Figura 3.42 — Pressão de vapor na configuração 2C de 17 de Fevereiro a 2 de Março. 

Na configuração 2C as diferenças entre a pressão à entrada e à saída são 

reduzidas, relativamente às configurações anteriores, mas sempre positivas, isto 

é, o fluxo à entrada foi inferior ao fluxo à saída. 

 

Figura 3.43 — Pressão de vapor na configuração 2C de 3 a 23 de Março. 
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Figura 3.44 — Pressão de vapor na configuração 2C de 24 de Março a 6 de Abril. 

Durante o mês de Março o sistema apresentou valores ainda reduzidos mas 

positivos, tal como acontecera no mês de Fevereiro. 

 

Figura 3.45 — Pressão de vapor na configuração 2C de 7 a 21 de Abril. 
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Figura 3.46 — Pressão de vapor na configuração 2C de 21 de Abril a 4 de Maio. 

Em Abril, entre a primeira e a segunda quinzena, houve uma significativa 

alteração do caudal de ventilação, não tendo consequências ao nível dos fluxos.  

Comparando este sistema com os anteriores verifica-se que, apesar das 

diferenças entre os fluxos à entrada e à saída do sistema serem baixas, não são 

diferenças negativas, isto é, não se prevê a ocorrência de condensações, situação 

contrária ao que aconteceu nas outras duas configurações. 
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Figura 3.47 — Pressão de vapor na configuração 2C de 5 a 19 de Maio. 

 

Figura 3.48 — Pressão de vapor na configuração 2C de 19 de Maio a 1 de Junho. 
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Durante o mês de Maio verifica-se uma alteração das condições exteriores com 

um aumento da temperatura e uma diminuição da humidade relativa. As 

diferenças entre os fluxos à entrada e à saída permanecem positivas. 

 

Figura 3.49 — Pressão de vapor na configuração 2C de 2 a 16 de Junho. 

 

Figura 3.50 — Pressão de vapor na configuração 2C de 16 a 22 de Junho. 
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Após cinco meses de ensaio verifica-se que a configuração 2C nunca apresenta 

diferenças de fluxos negativas, isto é, não se prevê a possibilidade de ocorrência 

de condensações.  

Por outro lado, essas diferenças são reduzidas quando comparadas com a 

configuração 2B ou mesmo 2A. No entanto, a configuração 2C é totalmente 

impermeabilizada, não sendo alimentada de humidade proveniente de outra 

fonte que não a parede. Pelo contrário, as restantes configurações são 

alimentadas de humidade proveniente, quer da parede, quer do terreno, 

recebendo maiores quantidades de humidade. 

3.5.43.5.43.5.43.5.4 Análise crítica dos resuAnálise crítica dos resuAnálise crítica dos resuAnálise crítica dos resultados obtidosltados obtidosltados obtidosltados obtidos    

A análise dos resultados referentes à configuração 2A permite afirmar o 

seguinte: 

 Quando a humidade relativa exterior se apresenta elevada (a partir de 

cerca de 75%) ocorrem condensações no interior do sistema, dado que a 

temperatura é muito estável; 

 Para uma humidade relativa mais baixa (inferior aos cerca de 75%) o 

sistema funciona claramente, estando continuamente a retirar 

humidade; 

 Quando a pressão de vapor à entrada do sistema se apresenta 

excepcionalmente baixa (Figura 3.16), há um aumento na eficiência do 

sistema, isto é, a quantidade de humidade retirada é claramente 

superior quando comparado com as outras situações; 

 Comparando os meses onde a pressão de vapor à entrada do sistema se 

apresenta semelhante (meados de Fevereiro e início de Junho – Figura 

3.14), percebe-se que, relativamente à velocidade ou ao caudal de 

ventilação do sistema, não há grande vantagem em que este seja 

elevado – Figura 3.15 e Figura 3.23. 
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A análise dos resultados referentes à configuração 2B permitem afirmar o 

seguinte: 

 A eficácia deste sistema é mais elevada do que 2A; 

 Em geral o fluxo está muito condicionado pelas condições de humidade 

relativa e temperatura do ar exterior (Figura 3.51 e Figura 3.52); 

 Para uma humidade relativa excepcionalmente baixa, conjugada com 

temperatura mais elevada, como acontece nos meses de verão, as 

diferenças de pressão à entrada e á saída do sistema acentuam-se, 

claramente, havendo, consequentemente, um aumento do fluxo 

transportado (Figura 3.52); 

 

Figura 3.51 — Diferenças de pressão de vapor ao longo do tempo na configuração 2B 

num mês frio e húmido – Fevereiro. 
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Figura 3.52 — Diferenças de pressão de vapor ao longo do tempo na configuração 2B 

num mês quente e seco – Junho. 

 Com base nos gráficos apresentados, para a humidade relativa – Figura 

3.25, para a temperatura – Figura 3.26 e para a pressão de vapor – 

Figura 3.27, verifica-se a ocorrência de condensações na configuração 

2B, embora menos expressiva do que na configuração 2A. Verifica-se 

uma maior entrada de humidade na configuração 2A uma vez que esta 

configuração apresenta maior contacto com o terreno, através da 

interface superior (Figura 3.53 e Figura 3.54). A entrada de humidade 

no sistema, através da envolvente, é favorável à ocorrência de 

condensações no interior do sistema, como foi possível verificar para a 

configuração 2A e para a configuração 2B; 



Capítulo III – Caracterização experimental do funcionamento do sistema 
____________________________________________________________________________________ 
 

Caracterização Experimental do Funcionamento de Sistemas de Ventilação da Base das Paredes para Tratamento da Humidade Ascensional 

85 

0,
15

0,
20

0,30

 

0,30

0,
20

0,
15

 

Figura 3.53 — Existência de contacto 

superior entre o solo saturado e o sistema 

– na configuração 2A. 

Figura 3.54 — Impermeabilização total do 

contacto superior entre o solo saturado e o 

sistema – na configuração 2B. 

 Comparando as configurações 2A e 2B, a configuração 2B apresenta 

melhores resultados, uma vez que a impermeabilização superior impede 

a entrada de humidade pela parte superior do sistema. No sistema 

correspondente à configuração 2B ocorrem condensações embora menos 

expressivas do que na configuração 2A. Na configuração 2B os fluxos 

são superiores aos da configuração 2A, havendo menor quantidade de 

humidade a alimentar o sistema, pelo que a configuração 2B é mais 

eficaz do que a configuração 2A. 

A análise dos resultados referentes à configuração 2C permitem afirmar o 

seguinte: 

─ O sistema funciona estando permanentemente a retirar humidade – 

Figura 3.41 a Figura 3.50; 

─ Quando a pressão de vapor à entrada do sistema se apresenta 

excepcionalmente baixa – Figura 3.42, há um aumento na eficiência do 

sistema; 

─ Não ocorrem condensações no sistema em nenhum momento, ao longo dos 

ensaios realizados; 

─ Não há grande vantagem em elevar o caudal de ventilação. 
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3.5.53.5.53.5.53.5.5 Análise global dos resultados obtidos para as diferentes Análise global dos resultados obtidos para as diferentes Análise global dos resultados obtidos para as diferentes Análise global dos resultados obtidos para as diferentes cccconfigurações onfigurações onfigurações onfigurações 
2A2A2A2A, 2, 2, 2, 2BBBB e  e  e  e 2C2C2C2C        

3.5.5.13.5.5.13.5.5.13.5.5.1 Ocorrência de condensaçõesOcorrência de condensaçõesOcorrência de condensaçõesOcorrência de condensações    

A análise dos gráficos de variação da pressão de vapor à entrada e à saída para 

as três configurações mostra, claramente, a ocorrência de períodos com 

diferenças de fluxo negativas para as configurações 2A e 2B, devido há 

ocorrência de condensações. 

Foi possível visualizar que, nesses períodos de tempo, o sistema gera uma 

humidade de condensação, sendo perceptível a ocorrência de gotículas de água. 

Por outro lado verifica-se que a inversão do gradiente de pressões ocorre numa 

zona próxima da saída. O desenvolvimento do sistema desempenha um papel 

fundamental no funcionamento do sistema. 

Nas Figura 3.55, Figura 3.56 e Figura 3.57 evidencia-se a ocorrência de 

condensações para a configuração 2A e 2B e ausência em 2C, sendo claramente 

superior na configuração 2A.  



Capítulo III – Caracterização experimental do funcionamento do sistema 
____________________________________________________________________________________ 
 

Caracterização Experimental do Funcionamento de Sistemas de Ventilação da Base das Paredes para Tratamento da Humidade Ascensional 

87 

 

Figura 3.55 — Ocorrência de condensações na configuração 2A. 
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Figura 3.56 — Ocorrência de condensações na configuração 2B. 
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Figura 3.57 — Ausência de condensações na configuração 2C. 
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3.5.5.23.5.5.23.5.5.23.5.5.2 Quantidade de vapor de água aQuantidade de vapor de água aQuantidade de vapor de água aQuantidade de vapor de água acumuladocumuladocumuladocumulado retirado pelo sistema  retirado pelo sistema  retirado pelo sistema  retirado pelo sistema 
de ventilaçãode ventilaçãode ventilaçãode ventilação    

Conhecidos os valores da temperatura e da humidade relativa à entrada e saída 

dos sistemas, é possível calcular a quantidade de vapor de água transportada. O 

modelo utilizado para quantificação da água transportada pelo sistema de 

ventilação pressupõe o cálculo da pressão de vapor “P” (3.1) e da humidade 

absoluta do ar “w” (3.2) [12], utilizando equações em função da temperatura e 

da humidade relativa. 

 
w = 0.002167.P/θ 

 

(3.2) 

em que: 

w – Humidade absoluta do ar, [kg/m3]; 

P – Pressão de vapor, [Pa]; 

θ – Temperatura do ar [K]. 

 

Conhecida a diferença de humidade absoluta à entrada e à saída, o caudal de 

ventilação e o intervalo de tempo em que se consideram constantes os valores, 

calcula-se a quantidade de vapor de água transportada para o exterior “W” 

utilizando a equação (3.3). 

 
W = (wsaída-wentrada).Q.∆t 

 
(3.3) 

 

em que: 

W – Quantidade de água retirada do sistema, [kg]; 

wsaída – Humidade absoluta do ar à saída do sistema, [kg/m3]; 

wentrada – Humidade absoluta do ar à entrada do sistema, [kg/m3]; 

Q – Caudal de ventilação, [m3/s]; 

∆t – Intervalo de tempo, [s]. 

Como as medições foram efectuadas de meia em meia hora considera-se valores 

constantes de temperatura e humidade relativa nesse intervalo de tempo. 
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Na Figura 3.58 e Figura 3.59 apresenta-se a quantidade de vapor de água 

acumulada transportada durante o período de ensaio para cada configuração e a 

sua variação com os valores da velocidade de circulação do ar.  

 

Figura 3.58 — Quantidade de água retirada pelo sistema de ventilação. 

 

Figura 3.59 — Quantidade de água retirada pelo sistema de ventilação em função da 

velocidade. 
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As condições climáticas têm uma grande influência no funcionamento do 

sistema, apresentando-se na Figura 3.60 a variação da pressão de vapor à 

entrada dos sistemas, que é semelhante nas três configurações uma vez que os 

ensaios foram realizados em simultâneo nas 3 células. 

 

Figura 3.60 — Variação da pressão de vapor, ao longo do tempo, à entrada dos sistemas. 

É de referir que os valores da pressão de vapor à entrada dos sistemas, apesar 

de terem sido medidos no interior do laboratório onde se processaram os 

ensaios, podem ser considerados idênticos a valores retirados no exterior, uma 

vez que estes foram comparados com os valores registados durante o mesmo 

período de tempo pela estação meteorológica pertencente ao LFC que se 

encontra na cobertura do laboratório – http://paginas.fe.up.pt/~lfc-scc/EM/. 

A análise dos resultados experimentais obtidos (Figura 3.58 a Figura 3.60) 

permite concluir o seguinte: 

─ A configuração 2A (em que se impermeabilizou o sistema apenas no 

contacto da parede com o solo) é a menos eficaz; 

─ A configuração 2A, entre meados de Março de 2006 e meados de Abril de 

2006, apresenta fluxos negativos; 
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─ A configuração 2B (com impermeabilização do sistema de ventilação no 

paramento superior) apresenta fluxos superiores, isto é, maior 

quantidade de água transportada; 

─ A configuração 2C (com impermeabilização total do sistema e do contacto 

parede/solo) apresenta diferenças de fluxo entre a saída e a entrada, 

sempre positivos e praticamente constantes ao longo de todo o período em 

análise; 

─ As condições climáticas do ar à entrada influenciam fortemente o 

funcionamento do sistema; 

─ Especialmente na configuração 2A, mas também na configuração 2B, 

existem períodos onde ocorrem diferenças de fluxos negativos o que 

implica a ocorrência de condensações; 

─ Um sistema higroUm sistema higroUm sistema higroUm sistema higro----regulável é fundamental para controlo de eventuais regulável é fundamental para controlo de eventuais regulável é fundamental para controlo de eventuais regulável é fundamental para controlo de eventuais 

condensações no sistema. Entendecondensações no sistema. Entendecondensações no sistema. Entendecondensações no sistema. Entende----se por sistema higrose por sistema higrose por sistema higrose por sistema higro----regulável aquele regulável aquele regulável aquele regulável aquele 

em que sensores inem que sensores inem que sensores inem que sensores insssstalados à entrada e à saída permitem ctalados à entrada e à saída permitem ctalados à entrada e à saída permitem ctalados à entrada e à saída permitem controlar a ontrolar a ontrolar a ontrolar a 

pressão de vapor e dãopressão de vapor e dãopressão de vapor e dãopressão de vapor e dão instruções para desligar sempre que o fluxo à  instruções para desligar sempre que o fluxo à  instruções para desligar sempre que o fluxo à  instruções para desligar sempre que o fluxo à 

saída for inferior ao fluxo à entrada;saída for inferior ao fluxo à entrada;saída for inferior ao fluxo à entrada;saída for inferior ao fluxo à entrada;    

─ A configuração 2C é de fácil execução na prática; 

─ A configuração 2C é interessante, dado que não ocorrem condensações; 

─ A velocidade ou caudal extraído pelo sistema de ventilação não merece 

ser elevado uma vez que, embora necessária, pouco contribui para a 

eficácia deste sistema (Figura 3.61). 

Considera-se preferível optar por um sistema de ventilação com a 

configuração 2C uma vez que, apesar de apresentar fluxos menores, não 

manifesta ocorrência de condensações, podendo ser de especial interesse, a 

longo prazo, contribuindo para uma maior durabilidade do sistema. 
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A configuração 2C está totalmente impermeabilizada, pelo que não é possível 

entrar humidade no contacto do sistema com a areia, situação que ocorre nas 

configurações 2A e 2B e que pode justificar valores elevados de fluxo. 

Comparando o fluxo acumulado para v=0,286 m/s e para v=0,080 m/s, por 

exemplo, verifica-se que apesar da redução da velocidade há um acréscimo 

do fluxo acumulado, para períodos de tempo iguais. Durante os meses de 

inverno, independentemente da velocidade, o fluxo de secagem permanece 

reduzido. No verão o fluxo aumenta consideravelmente, também 

independentemente da velocidade (Figura 3.61). 

 

Figura 3.61 — Quantidade de vapor de água (kg) retirado pelo sistema de ventilação, 

num intervalo de tempo, para cada uma das velocidades constantes. 
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A utilização de caudais reduzidos é vantajosa uma vez que possibilita a 

escolha de um ventilador simples e económico, apresentando poucos (ou 

mesmo nenhuns) problemas acústicos, além de ter um custo de energia 

muito reduzido. 

3.63.63.63.6 SÍSÍSÍSÍNTESE DE RESULTADOSNTESE DE RESULTADOSNTESE DE RESULTADOSNTESE DE RESULTADOS    

O estudo realizado em laboratório pretendeu avaliar o funcionamento de 

sistemas de ventilação da base das paredes após validação geral dos sistemas 

efectuada em estudos passados realizados no LFC/FEUP. 

Neste trabalho pretendeu-se avaliar o efeito da velocidade do ar no sistema, 

avaliar os fluxos de humidade transportados e, simultaneamente, estudar 

diferentes geometrias. 

Se por um lado foi possível avaliar os fluxos de humidade em função do tempo e 

da velocidade de ventilação, para cada uma das três configurações em estudo, 

por outro lado verificou-se a ocorrência de fluxos negativos em determinados 

períodos de tempo. Um fluxo negativo significa que a diferença de pressões de 

vapor entre a saída e a entrada do sistema é negativa.  

Da observação local foi possível visualizar que nesses curtos períodos de tempo o 

sistema apresentava humidade no seu interior, ao qual se teve acesso durante 

todo o ensaio, tendo sido visível a manifestação de gotículas de água. Se a 

diferença de pressões é negativa e ocorrem gotículas de água, visualmente 

perceptíveis, haverá ocorrência de condensações. 

Na Figura 3.62 apresentam-se um conjunto de curvas com valores da humidade 

relativa à saída (%), temperatura (entrada/saída) (ºC), velocidade do ar (m/s) e 

quantidade de água transportada acumulada (kg) para as três configurações 

estudadas. 
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Configuração 2AConfiguração 2AConfiguração 2AConfiguração 2A    Configuração 2BConfiguração 2BConfiguração 2BConfiguração 2B Configuração 2CConfiguração 2CConfiguração 2CConfiguração 2C 
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Tempo 
(meses) 

6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Velocidade 
(m/s) 

Saturação 0,286 0,256 0,195 0,130 0,08 0,474 0,537 0,599 0,611 0,631 

 

Figura 3.62 — Humidade relativa à saída (%), temperatura (entrada/saída) (ºC), 

velocidade (m/s) e quantidade de água transportada acumulada (kg). 

A temperatura é praticamente a mesma para as três configurações, e idêntica à 

entrada e à saída do sistema, pelo que se pode considerar um problema 

isotérmico. 

A velocidade é constante em determinados períodos de tempo, pelo que no 

gráfico a velocidade é apresentada em “patamares” correspondentes aos 

períodos de tempo com velocidade constante.  
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A humidade relativa à saída apresenta um comportamento distinto para as três 

configurações em estudo, sendo que, para condições idênticas do ar à entrada, 

há nitidamente um fluxo maior para a configuração 2B, perfeitamente visível 

nas curvas acumuladas de água transportada. 

A configuração 2B é a que retira maior quantidade de humidade, no entanto 

também é alimentada por água proveniente do terreno, sendo que é também 

aquela que mais é afectada pelas condições climáticas exteriores. Verifica-se, 

nesta configuração, que a curva do fluxo de água acumulada apresenta uma 

variação de declive directamente proporcional à variação da humidade, sofrendo 

francamente com o seu comportamento. Nas restantes configurações o declive 

das curvas é mais constante ao longo do tempo, e muito menor, não sendo tão 

afectado pelas condições climáticas exteriores. 

A configuração 2C, é a melhor solução, uma vez que nesta geometria não 

ocorrem condensações. O fluxo é menor, não havendo, no entanto, entrada de 

humidade no contacto do sistema com o terreno, como acontece nas 

configurações 2A e 2B. 

A velocidade de ventilação não é muito relevante, sendo as condições do ar à 

entrada, isto é, as condições climáticas exteriores, fundamentais para a eficácia 

do sistema. No entanto, considera-se fundamental estudar cuidadosamente o 

sistema no sentido de evitar, minimizar ou mesmo eliminar a possibilidade de 

ocorrência de condensações que ponham em risco a eficácia e durabilidade do 

sistema. 

Com o intuito de melhor controlar a possibilidade de ocorrência de condensações 

foi equacionada a adopção de um sistema higro-regulável que funcionasse nos 

períodos mais favoráveis à secagem das paredes. Um sistema higro-regulável 

permite também limitar o valor da humidade relativa para que não ocorra a 

cristalização /dissolução de sais. Este sistema foi incorporado numa igreja no 

Norte de Portugal que passou a estar monitorizada, permitindo assim estudar o 

comportamento deste sistema. 
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4     
    
IMPLEMENTAÇÃO E MONIIMPLEMENTAÇÃO E MONIIMPLEMENTAÇÃO E MONIIMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO TORIZAÇÃO DO TORIZAÇÃO DO TORIZAÇÃO DO 
SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA NUMA IGREJA NNUMA IGREJA NNUMA IGREJA NNUMA IGREJA NO NORTE DE O NORTE DE O NORTE DE O NORTE DE 
PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL    

4.14.14.14.1 O PROBLEMAO PROBLEMAO PROBLEMAO PROBLEMA    

A conservação do património edificado tem sido alvo de uma enorme 

preocupação nos últimos anos. A humidade é uma das principais causas de 

degradação do património monumental, sendo a humidade ascensional uma das 

formas de manifestação mais corrente e de resolução mais complexa. 

As paredes de construções mais antigas são bastante afectadas pela humidade 

ascensional, uma vez que são constituídas por materiais muito porosos, de 

elevada capilaridade, com espessuras consideráveis e em contacto directo com o 

solo húmido. Além do mais, estes edifícios aparecem, quase sempre, construídos 

em solos muito saturados ou próximos da saturação, junto a rios. 

Como foi referido anteriormente, o nível alcançado pela humidade ascensional 

depende das condições climáticas das ambiências (temperatura e humidade 

relativa), da insolação, da espessura da parede, da porosidade dos materiais e 

da presença de sais. Na prática, as humidades ascensionais atingem a cota mais 

elevada no inverno, quando a humidade relativa do ar está mais próxima da 

saturação [5]. 
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No caso das construções antigas existem algumas particularidades que tornam 

a resolução do problema mais complexa, tais como a elevada espessura das 

paredes, a existência de frescos ou outras gravuras nas paredes que fazem parte 

do património e que não se pretendem destruir ou ocultar, a existência de uma 

ambiência muito particular onde não existe grande diferença entre a 

temperatura do ar interior e a temperatura da superfície interior das paredes, 

isto é, quando a humidade relativa é elevada a diferença de concentração de 

vapor tende para zero, bem como o fluxo de secagem. 

Numa igreja, localizada no Norte de Portugal, foi implementado um sistema de 

ventilação da base das paredes para tratamento das humidades ascensionais. A 

igreja apresentava sinais de degradação evidentes, quer no seu interior, quer no 

seu exterior (Figura 4.1 e Figura 4.2). 

  

Figura 4.1 — Estado inicial do interior da igreja antes da intervenção – Janeiro de 2002. 

  

Figura 4.2 — Estado inicial do exterior da igreja antes da intervenção – Janeiro de 2002. 

Os trabalhos de intervenção foram iniciados em Dezembro de 2003 e concluídos 

em Setembro de 2004. 
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4.24.24.24.2 SOLUÇÃO ADOPTADASOLUÇÃO ADOPTADASOLUÇÃO ADOPTADASOLUÇÃO ADOPTADA    

4.2.14.2.14.2.14.2.1 Descrição Descrição Descrição Descrição da soluçãoda soluçãoda soluçãoda solução adoptad adoptad adoptad adoptadaaaa    

Com o duplo objectivo de, por um lado acelerar o processo de secagem das 

paredes e, por outro lado diminuir o nível atingido devido à capilaridade, 

utilizaram-se sistemas de ventilação da base das paredes através da adopção de 

canais periféricos de ventilação que acompanhassem todo o desenvolvimento das 

paredes. Esta técnica apresenta bons resultados em situações onde a cota da 

fundação se encontra acima do nível freático. 

    

Figura 4.3 — Princípio de funcionamento do sistema. 

As valas exteriores possuem inferiormente uma caleira para drenagem das 

águas pluviais, sendo cobertas superiormente e convenientemente ventiladas.  

A profundidade das valas deve ser compatibilizada com as exigências de 

estabilidade estrutural. 

No que se refere ao interior foi utilizado um sistema de ventilação constituído 

por manilhas de betão perfuradas associadas a um dispositivo de ventilação 

mecânica higro-regulável. A impermeabilização do sistema corresponde à 

configuração 2B, estudada experimentalmente, por se pensar, inicialmente, 

poder ser a configuração mais interessante. 

Exterior Interior 
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Na face exterior das paredes da envolvente foi criado um canal de ventilação, 

constituído por elementos prefabricados de betão (Figura 4.4). Este canal foi 

pontualmente aberto ao ar exterior por intermédio de um dispositivo de 

ventilação. 

Caixa de ventilação

Parede exterior da Igreja

Canal de ventilação prefabricado

Grelha de ventilação

Caixas de ventilação do 
sistema de ventilação exterior

 

Canal de ventilação prefabricado

Parede exterior da Igreja
≅ 0,80 m

Areia

Pavimento em lageado

Tubo perfurado (Ø200 mm)

Brita ou godo
Impermeabilização

(telas betuminosas)

Geotêxtil (300 g/m²)

Zona corrente

Impermeabilização
(telas betuminosas)

Ligação à rede de drenagem 
de águas pluviais

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 — Pormenores esquemáticos do sistema de ventilação [10]. 

O canal contorna as paredes exteriores. Na face interior das paredes colocou-se 

um tubo perfurado com um diâmetro de ∅200 mm (manilha de betão), 

imediatamente abaixo do lajeado de granito (Figura 4.4). 
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Existem dois subsistemas distintos no interior da igreja, ambos com ventilação 

mecânica higro-regulável (Figura 4.5). 

A admissão de ar ao subsistema do alçado norte é realizada por uma abertura 

na fachada Poente. A exaustão é controlada por um motor de velocidade 

variável higro-regulável, que entra em funcionamento quando a humidade 

relativa no exterior se apresenta, pelo menos, 5% inferior à existente no interior 

da conduta de ventilação. 

O subsistema sul incorpora duas grelhas de admissão localizadas no interior da 

igreja e a exaustão é realizada para o claustro. A extracção mecânica dá-se 

quando a humidade relativa no interior da tubagem de ventilação é, pelo menos, 

5% superior à do interior da igreja (Figura 4.6). 

MOTOR DE 
VELOCIDADE 
VARIÁVEL 
HIGROREGULÁVEL

MOTOR DE 
VELOCIDADE 

VARIÁVEL 
HIGROREGULÁVEL

 

Figura 4.5 — Traçado dos sistemas de ventilação da base das paredes. 

 

Nota: Apenas se 
mediu este sistema. 
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Figura 4.6 — Pormenores esquemáticos do sistema interior de ventilação da base das 

paredes. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Monitorização do Monitorização do Monitorização do Monitorização do subsubsubsubsistemasistemasistemasistema    ––––    ssssulululul    

O subsistema de ventilação sul inclui duas sondas e dois transmissores de 

humidade relativa e temperatura, um módulo de controlo e um sistema de 

aquisição de dados para registo e controlo da operação do dispositivo de 

extracção de ar. 

Uma das sondas foi colocada junto à grelha exterior da igreja e a outra no 

interior da tubagem de ventilação. Cada sonda está ligada a um transmissor de 

humidade relativa e temperatura (Figura 4.7). 

O sistema de aquisição de dados armazena os valores recolhidos pelas sondas 

para avaliação da eficácia desta solução (Figura 4.8). 
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Figura 4.7 — Sonda colocada na tubagem 

de ventilação. 

Figura 4.8 — Módulo de controlo e sistema 

de aquisição de dados. 

Os transmissores encontram-se ligados ao módulo de controlo que, comparando 

os dados fornecidos pelas duas sondas, acciona ou desliga o dispositivo de 

extracção do subsistema. Quando o ar admitido apresenta uma humidade 

relativa, pelo menos, 5% superior à do ar no interior da tubagem o sistema 

encontra-se desligado, caso contrário encontra-se ligado (Figura 4.9). 

  
 

  

Figura 4.9 — Sistema de ventilação forçada. 
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4.34.34.34.3 RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS DO SUBSISTEMA SULDO SUBSISTEMA SULDO SUBSISTEMA SULDO SUBSISTEMA SUL    

Na Figura 4.10 apresenta-se a pressão de vapor de água (Pa) existente, à 

entrada e à saída, do sistema de ventilação da base das paredes ao longo do 

período de tempo estudado. A verde estão representados os períodos de tempo 

onde as diferenças entre a humidade relativa interior e exterior são superiores a 

5%, que foi o critério adoptado, segundo o qual o sistema está a funcionar. 

Verifica-se que, ao longo do tempo, existem períodos onde o sistema está 

desligado. 

 

  

Figura 4.10 — Pressões de vapor à entrada e à saída do sistema e períodos de 

funcionamento do sistema higro-regulável. 
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Na Figura 4.11 apresentam-se as diferenças de pressão entre o interior e o 

exterior, sendo visível que em curtos espaços de tempo as diferenças de pressão 

são negativas. Pensa-se que esta situação se deve à possibilidade de ocorrência 

de condensações no sistema. 

 

  

Figura 4.11 — Diferença de pressões de vapor à entrada e à saída do sistema. 

4.44.44.44.4 ANÁLISE DOS RESULTADANÁLISE DOS RESULTADANÁLISE DOS RESULTADANÁLISE DOS RESULTADOSOSOSOS    

Avaliando os resultados do estudo desenvolvido “in situ”, é possível concluir o 

seguinte: 

─ O sistema de ventilação implementado na base das paredes apresenta 

bons resultados neste edifício de paredes de grande espessura e com 

grande heterogeneidade; 



 

Caracterização Experimental do Funcionamento de Sistemas de Ventilação da Base das Paredes para Tratamento da Humidade Ascensional 

108 

─ O sistema adoptado equivale à configuração 2B. Se tivesse sido adoptado 

um sistema equivalente à configuração 2C, os resultados seriam 

certamente diferentes; 

─ Um sistema mecânico higro-regulável é fundamental de forma a evitar 

condensações no interior do sistema não sendo, no entanto, o critério de 

funcionamento adoptado o mais conveniente; 

─ Trata-se de um sistema simples, económico e cuja manutenção é 

praticamente inexistente, considerando-se como tal um sistema 

extremamente interessante a adoptar em situações similares. 

4.54.54.54.5 SÍSÍSÍSÍNTESE DE RESULTADOSNTESE DE RESULTADOSNTESE DE RESULTADOSNTESE DE RESULTADOS    

Após todo o desenvolvimento dado ao estudo experimental em laboratório, 

interessa agora referir, em breves linhas, as conclusões mais relevantes colhidas 

do estudo realizado “in situ”. 

Este estudo, realizado numa igreja no Norte de Portugal, teve vários objectivos 

entre os quais estudar o comportamento de um sistema real com um 

desenvolvimento de tubagem muito mais expressivo do que em laboratório, 

monitorizar a igreja permitindo não só o acompanhamento dos resultados mas a 

observação visual das melhorias progressivamente encontradas e, acima de 

tudo, validar o funcionamento de um sistema higro-regulável como forma de 

eliminar ou, pelo menos, minimizar a ocorrência de condensações. 

O sistema higro-regulável implementado foi dimensionado seguindo apenas o 

critério empírico de limitar o seu funcionamento a períodos de tempo em que a 

diferença entre a humidade relativa exterior e interior se apresentasse superior 

a 5%, independentemente da temperatura. Este critério procurou apenas 

garantir que o sistema estaria a funcionar em períodos onde o ar à entrada se 

apresentasse suficientemente seco, contribuindo para a secagem das paredes da 

igreja. 
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Através de uma observação cuidada das Figura 4.10 e Figura 4.11 verifica-se 

que o critério empírico adoptado não foi o melhor, dado que nem sempre se 

verifica secagem nos períodos em que o sistema está funcionar. 

Consideramos imprescindível a adopção de um critério mais sustentado. O 

critério mais eficaz reporta, não à humidade relativa mas às diferenças de 

pressão. Considera-se que uma diferença negativa de pressão entre a saída e a 

entrada deverá implicar a interrupção do sistema. 

Na Figura 4.12 representa-se a humidade relativa do ar que entra (a vermelho) 

e que sai (a azul) do sistema sendo este também um parâmetro importante. No 

entanto, a humidade relativa por si só não é suficiente, uma vez que o ar pode 

ter uma humidade relativa elevada e uma temperatura baixa o que pode 

conduzir a uma baixa pressão de vapor, favorável ao funcionamento do sistema. 

 

Figura 4.12 — Humidade relativa à saída (azul) e à entrada (vermelho) do sistema. 

Deste modo considera-se que a pressão de vapor, ou melhor, a diferença de 

pressões de vapor à saída e à entrada do sistema, é o critério que melhor 

representa o objectivo deste sistema higro-regulável onde se procura evitar a 

ocorrência de condensações na superfície interior do sistema de ventilação da 

base das paredes. 
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Da observação da Figura 4.13, onde se apresentam curvas de humidade relativa 

à entrada e à saída do sistema, bem como as diferenças de pressão de vapor e o 

período de funcionamento do sistema de acordo com o critério inicialmente 

adoptado, percebe-se que, de facto, o sistema deveria estar a funcionar em 

períodos mais contínuos e de acordo com o critério já referido.  

 

Figura 4.13 — Humidade relativa à entrada e à saída, diferenças de pressão de vapor e 

períodos de funcionamento do sistema. 

O critério de paragem adoptado inicialmente, onde só se procedeu à ventilação 

do sistema quando a diferença entre a humidade relativa à entrada e à saída se 

apresentava superior a 5%, pode ser enganador, uma vez que pode dar-se o caso 

do ar que entra estar muito húmido, e o ar sair saturado provocando 

condensações e mantendo a diferença de humidade superior a 5%, tal como 

aconteceu em Abril de 2007 durante um longo período de tempo (Figura 4.13). 

Na Figura 4.14 representa-se uma curva “a preto” com as diferenças de pressão 

entre a saída e a entrada do sistema, a “vermelho” está representada a curva da 

humidade relativa á entrada do sistema e a “laranja” os períodos de 

funcionamento do sistema com o critério inicialmente utilizado. 
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Neste gráfico procurou-se representar, a “verde”, os períodos de tempo em que o 

sistema funcionaria se fosse adoptado o critério agora sugerido. Sempre que a 

diferença entre a pressão de vapor à saída e à entrada é negativa (“cinza” – 

parte inferior do gráfico), o sistema interrompe o seu funcionamento. 

 

Figura 4.14 — Novo critério de paragem e respectivos períodos de funcionamento. 

 

Da leitura deste gráfico percebe-se que o funcionamento do sistema deveria ser 

mais contínuo, o que traz vantagens do ponto de vista de desgaste e de eficácia 

do sistema. 
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CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5     
    
CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES    

5.15.15.15.1 CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS    

Ao finalizar este trabalho podemos afirmar que os objectivos fundamentais 

inicialmente propostos foram alcançados nomeadamente, a avaliação da 

velocidade/caudal de ventilação do sistema de ventilação da base das paredes, 

da geometria do sistema e das características (humidade relativa e 

temperatura) do clima exterior. Pensamos que a recolha e apresentação de toda 

a informação, de uma forma sistemática e comparável, se mostrou eficaz e 

conclusiva. 

Gostaríamos de referir que foi um trabalho complexo, com uma forte 

componente laboratorial envolvendo a utilização de um protótipo, e com uma 

componente “in situ” correspondente ao estudo e monitorização de uma igreja no 

Norte de Portugal.  

Para a elaboração deste trabalho foram realizados vários ensaios ao longo de 

dezoito meses, doze meses em laboratório e seis meses “in situ”, bem como 

deslocações à igreja que foi alvo de estudo e de monitorização.  

É necessário salientar que havia já um enorme trabalho de validação, quer 

experimental, quer numérica, de um sistema de ventilação da base das paredes. 

Na sequência desse trabalho de base encontravam-se disponíveis três células de 

ensaio que foram modificadas com o objectivo de caracterizar 

experimentalmente o funcionamento do sistema. 
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O estudo experimental, em laboratório, permitiu caracterizar o sistema de 

ventilação da base das paredes, como técnica de tratamento da humidade 

ascensional, através de parâmetros como a velocidade/caudal de ventilação, a 

geometria do sistema e as características (humidade relativa e temperatura) do 

clima exterior, podendo concluir-se o seguinte: 

• Foram estudadas três configurações: configuração 2A – 

impermeabilização superior ao sistema havendo um contacto do sistema 

de ventilação com a areia – Figura 3.5, configuração 2B – 

impermeabilização do sistema de ventilação no paramento superior – 

Figura 3.6 e configuração 2C – impermeabilização do sistema de 

ventilação excepto na face em contacto com a parede – Figura 3.7, sendo 

a configuração 2C a mais interessante; 

• O sistema deve ser impermeabilizado em todo o seu contorno 

(configuração 2C) sob o risco de ocorrerem condensações caso se permita 

admissão de água ao sistema através do seu contacto com o terreno 

(configuração 2A e configuração 2B); 

• A velocidade do ar do sistema não influencia de forma relevante a 

eficácia do sistema; 

• O clima exterior (humidade relativa e temperatura) é decisivo no 

desempenho do sistema; 

• A ocorrência de cristalizações/dissoluções de sais no interior dos 

sistemas, pode constituir um problema; 

• Há risco de ocorrência de condensações no interior dos sistemas pelo que 

se deve equacionar a adopção de sistemas higro-reguláveis; 

• Um sistema higro-regulável deve ser controlado pela pressão de vapor 

devendo interromper-se o seu funcionamento sempre que a pressão de 

vapor à saída seja inferior à pressão de vapor à entrada. 
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Através da monitorização da igreja onde foi implementado um sistema de 

ventilação da base das paredes, foi ainda possível estudar um sistema higro- 

-regulável. Apenas se estudou o subsistema sul, onde foi admitido ar do interior 

da igreja. Deste trabalho de monitorização foi possível concluiu o seguinte: 

• Foi estudada uma configuração do tipo 2B; 

• O critério inicialmente imposto para paragem do sistema, 

correspondente aos períodos de tempo com diferenças entre a humidade 

relativa interior e exterior inferiores a 5%, não é o mais eficaz; 

•  O critério de paragem do sistema não deve ser função da humidade 

relativa mas sim da pressão de vapor. Sugere-se parar o sistema sempre 

que a pressão de vapor à entrada seja inferior à pressão à saída 

minimizando-se, deste modo, a ocorrência de condensações; 

• Considera-se que os valores de humidade relativa registados, entre 60% 

e 95%, não geram graves riscos de cristalização/dissolução de sais no 

interior do sistema. 
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5.25.25.25.2 DESENVOLVIMENTOS FUTDESENVOLVIMENTOS FUTDESENVOLVIMENTOS FUTDESENVOLVIMENTOS FUTUROSUROSUROSUROS    

No seguimento deste trabalho, outras acções de investigação poderão ser 

realizadas, apresentando-se algumas propostas para o seu desenvolvimento: 

• Realizar campanhas de medida complementares que continuem a 

monitorizar o sistema de ventilação da base das paredes instalado na 

igreja estudada, nomeadamente, o subsistema norte; 

• Efectuar campanhas de medida em duas novas igrejas que já se 

encontram disponíveis, com o sistema de ventilação da base das paredes 

implementado; 

• Medir igrejas localizadas em zonas distintas do País (Norte, Centro e Sul) 

de forma a avaliar a influência do clima no comportamento dos sistemas; 

• Avaliar a possibilidade de ocorrência de cristalizações/dissoluções de sais 

no interior dos sistemas, em diferentes situações, e consequente 

degradação das estruturas de pedra; 

• Monitorizar e comparar sistemas de ventilação da base das paredes 

naturais e higro-reguláveis; 

• Desenvolver um modelo numérico de transferência de calor e humidade 

que avalie os fenómenos de transferência de calor e humidade em 

tubagens enterradas de forma a permitir dimensionar o funcionamento 

destes sistemas. 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    IIII    

I.1.I.1.I.1.I.1. TTTTERMINOLOGIAERMINOLOGIAERMINOLOGIAERMINOLOGIA    

Para melhor compreensão dos conceitos abordados considera-se importante 

apresentar a terminologia correntemente utilizada no domínio da higrotérmica, 

e em particular da humidade ascensional. Apresenta-se em Quadro I. 1 uma 

listagem, ordenada alfabeticamente, dos vários conceitos e parâmetros. Para 

cada um dos parâmetros identifica-se o símbolo e as unidades em que 

normalmente se expressam. 

Quadro I. 1— Definição de conceitos e parâmetros utilizados no domínio das humidades. 

Conceito/Parâmetro Definição Símbolo Unidade(s) 

Adsorção A Adsorção é o processo pelo qual um material 

poroso retém moléculas de vapor de água na 

superfície dos poros, por forças químicas e/ou 

físicas. O teor de humidade que um material pode 

reter por adsorção depende, sobretudo, da sua 

higrospicidade e da humidade relativa da 

ambiência. 

  

Calor Específico O Calor Específico é a quantidade de calor 

necessária para fazer variar de 1ºC a temperatura 

da unidade de massa de um determinado 

material. 

c J/kg.K 

Capilaridade A Capilaridade é o processo pelo qual um 

material poroso retém água quando entra em 

contacto com água em fase líquida. 

  

Coeficiente de 

Absorção de Água 

O Coeficiente de Absorção de Água de um 

material representa a massa de água absorvida 

por área do material em contacto com a água, em 

função do tempo. 

A kg/(m2. s ) 

Coeficiente de 

Permeabilidade ao 

Vapor de Água 

O Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor de 

Água de um material homogéneo representa a 

quantidade de vapor de água que, por unidade de 

tempo e espessura, atravessa por difusão um 

provete desse material, quando sujeito a uma 

diferença de pressão de vapor unitária entre as 

suas faces. 

pδ
 kg/(m.s.Pa) 
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Coeficiente de 

Permeabilidade ao 

Vapor de Água do Ar 

O Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor de 

Água do Ar, com uma lâmina de ar não ventilada 

(ar em repouso) depende da pressão atmosférica e 

da temperatura do ar, podendo ser determinado a 

partir da seguinte relação, onde D é o coeficiente 

de difusão ao vapor de água no ar, Rv é a 

constante “gasosa” do vapor de água 

(461,5J/(kg.K)) e T a temperatura: 

TR

D

v
a .

=δ  

aδ
 kg/(m.s.Pa) 

Condensação A Condensação é o processo físico através do qual 

o vapor de água passa a água líquida, que ocorre 

quando a humidade relativa atinge os 100%. 

  

Condensações internas As Condensações Internas geram-se sempre que 

as pressões parciais de vapor instaladas, num 

dado ponto de um elemento, igualam a pressão de 

saturação, que depende das características 

higrotérmicas do ar “interior” e “exterior” e da 

própria constituição do elemento construtivo. 

  

Condensações 

Superficiais 

As Condensações Superficiais surgem quando a 

temperatura da superfície “interior” de um 

elemento é inferior ou igual à temperatura de 

ponto de orvalho do ar da ambiência “interior” e 

são tanto mais prováveis, quanto menor for a 

resistência térmica do elemento, menor for a 

temperatura “exterior” e maior for a humidade 

relativa “interior”. 

  

Condutibilidade 

Térmica 

A Condutibilidade Térmica de um material é o 

fluxo de calor que atravessa, na perpendicular à 

sua superfície, um elemento com um metro 

quadrado de secção e espessura unitária, para 

uma diferença de temperatura entre as duas faces 

de 1ºC. 

λ  

W/m.K 

ou 

W/m.ºC 

Difusão A Difusão é um processo de mistura de pelo 

menos dois fluidos em que, na ausência de outras 

forças de transporte uma maior concentração de 

líquido ou de gás migrará sempre para uma 

região de menor concentração. 
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Espessura da Camada 

de Ar de Difusão 

Equivalente 

A Espessura da Camada de Ar de Difusão 

Equivalente é a espessura da camada de ar em 

repouso que possui a mesma resistência à difusão 

de vapor de água que o elemento construtivo de 

espessura e em que arδ
 é o coeficiente de 

permeabilidade ao vapor de água do ar, Rd é a 

resistência à difusão de vapor de água, µ  o factor 

de resistência à difusão de vapor de água e e a 

espessura. 

eRS dard .. µδ ==
 

dS
 m 

Evaporação A Evaporação é a transformação de água líquida 

em vapor, geralmente como resultado de um 

acréscimo de temperatura, é o oposto da 

condensação. 

  

Factor de Resistência 

à Difusão 

O Factor de Resistência à Difusão de um material 

é a relação entre a permeabilidade ao vapor de 

água do ar e a permeabilidade ao vapor de água 

do próprio material. Indica quantas vezes a 

Resistência à Difusão de um material é maior do 

que a de uma camada de ar em repouso, de igual 

espessura e sujeita às mesmas condições 

ambientais. 

µ  - 

Higrospicidade A Higrospicidade caracteriza a capacidade de um 

determinado material fixar água por adsorção e 

de a restituir ao ambiente em que se encontra, em 

função das variações de temperatura e da 

humidade relativa. 

  

Humidade absoluta do 

Ar 

Define-se a Humidade Absoluta do Ar a partir da 

quantidade de vapor que ele contém, em volume 

ou em massa. 

A Humidade Absoluta do Ar corresponde à 

relação entre a massa de vapor de água 
)( vm

e o 

volume (V) de “ar húmido”: 

V

m
W v=

 

 

 

 

 

W 

 

 

 

 

kg/m3 
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Humidade Relativa A Humidade Relativa é a relação entre a massa 

de vapor contida no ar e a quantidade máxima de 

vapor que o ar pode conter, a uma determinada 

temperatura. O seu valor é dado pela relação 

entre a massa de vapor de água (mv) e a massa de 

vapor de água de saturação (mvs): 

100×=
vs

v

m

m
HR

 

Considerando o ar um gás perfeito, este valor 

também pode ser obtido através da relação entre 

a pressão parcial de vapor de água (P) e a pressão 

de saturação (Ps): 

100×=
sP

P
HR

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

Massa Volúmica A Massa Volúmica é determinada pela relação 

entre o peso do material seco e o seu volume 

aparente. 

ρ  kg/m3 

Permeabilidade A Permeabilidade caracteriza a aptidão dos 

materiais porosos de serem atravessados por um 

fluído, quando submetidos a um gradiente de 

pressão. 

  

Porosidade Os materiais de construção têm como 

característica estrutural, a existência de poros na 

sua constituição. A Porosidade exprime a 

proporção entre o volume de vazios dos poros e o 

volume total do corpo. 

ε  

m3/m3 

ou 

% 

Porosidade Aberta A generalidade dos materiais de construção tem 

Porosidade Aberta. Nestes materiais os vazios 

comunicam entre si, permitindo a circulação de 

fluidos no seu interior. O material é mais ou 

menos permeável, em função da dimensão e 

geometria dos poros. 

ε  

m3/m3 

ou 

% 

Porosidade Fechada Num material com Porosidade Fechada, os vazios 

não comunicam entre si e o material permanece 

impermeável. 

ε  

m3/m3 

ou 

% 

Pressão de Saturação A Pressão de Saturação é a pressão parcial 

máxima que pode atingir o vapor de água no ar, 

para determinadas condições de temperatura e 

pressão atmosférica. 

sP
 Pa 
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Pressão Parcial do 

Vapor de Água 

A Pressão Parcial do Vapor de Água é a pressão 

que este teria se ocupasse individualmente o 

volume ocupado pela mistura de ar considerada. 

P Pa 

Resistência Térmica A Resistência Térmica de um elemento, de faces 

planas e paralelas, é a resistência que esse 

elemento oferece à passagem de calor, na direcção 

perpendicular às suas faces, por unidade de 

tempo e superfície, quando sujeito a um gradiente 

de temperatura unitário. 

Rt 

m2.K/W  

ou 

m2.ºC/W 

Temperatura Ponto de 

Orvalho 

A Temperatura do Ponto de Orvalho é a 

temperatura abaixo da qual se verifica a 

condensação do vapor de água contido no ar, ou 

seja, é a temperatura que, para uma determinada 

quantidade de vapor de água do ar, corresponde a 

100% de humidade relativa. 

 

 

ts 

 

 

ºC 

Teor de Humidade de 

um Material 

Um material diz-se húmido quando contém água 

no estado gasoso, líquido ou sólido, em simultâneo 

ou não. A partir da quantidade de água que um 

material contém, pode definir-se o seu Teor de 

Humidade através da relação entre a massa ou 

volume de água e a massa e/ou volume do 

material. Assim, pode ter-se: 

— Teor de Humidade Mássico correspondente à 

relação entre a massa de água me e a massa do 

material no estado seco ms: 

s

e

m

m
w =

 

— Teor de Humidade em massa por unidade de 

volume, que corresponde à relação entre a massa 

de água me e o volume aparente do material no 

estado seco Vs: 

s

e

V
m

u =
 

— Teor de Humidade Volúmico, que corresponde 

à relação entre o volume de água contido no 

material Ve e o volume aparente do material no 

estado seco Vs: 

s

e

V
V=θ

 

 

 

 

 

 

 

 

w 

 

 

 

u 

 

 

 

θ 

 

 

 

 

 

 

 

kg/kg 

 

 

 

kg/m3 

 

 

 

m3/m3 
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Teor de Humidade 

Crítico 

O Teor de Humidade Crítico é o teor de humidade 

que um material apresenta quando em contacto 

com uma ambiência saturada e abaixo do qual o 

transporte de água por capilaridade é 

praticamente impossível. 

Wcr kg/kg 

Teor de Humidade de 

Saturação 

O Teor de Humidade de Saturação corresponde à 

quantidade de água que um material contém 

quando em contacto com água durante um certo 

período de tempo. 

Certos autores utilizam a designação de Teor de 

Humidade Capilar ( cu
) 

Wsat kg/kg 

Teor de Humidade 

Higroscópico 

O Teor de Humidade Higroscópico corresponde à 

quantidade de água que um material contém 

quando em equilíbrio com uma ambiência que 

apresenta uma determinada humidade relativa. 

Pode variar entre o zero absoluto, se o material 

estiver em contacto com uma ambiência de 

humidade relativa nula, e o Teor de Humidade 

Crítico. 

wh kg/kg 

Teor de Humidade 

Máximo 

O Teor de Humidade Máximo é o teor de 

humidade que um material apresenta quando 

todo o volume não ocupado pelo esqueleto sólido 

da estrutura porosa está preenchido com água. 

wmax kg/kg 
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I.2.I.2.I.2.I.2. EEEEQUIPAMENTO DE REGISTQUIPAMENTO DE REGISTQUIPAMENTO DE REGISTQUIPAMENTO DE REGISTOOOO    –––– DATA DATA DATA DATA----LOGGERLOGGERLOGGERLOGGER    

I.2.1.I.2.1.I.2.1.I.2.1. INSTRUMENTAÇÃO E REGINSTRUMENTAÇÃO E REGINSTRUMENTAÇÃO E REGINSTRUMENTAÇÃO E REGISTO DE ISTO DE ISTO DE ISTO DE 
INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO    

Utilizaram-se sondas de humidade relativa e temperatura, no sentido de se 

acompanhar a saturação das paredes e os fluxos de humidade no interior do 

sistema de ventilação da base das paredes.  

A utilização deste tipo de sondas implicou o recurso a dois data-loggers 

(registadores de dados – Figura I. 1). Assim foi possível programar os data-

loggers para registarem os valores da humidade relativa e temperatura em cada 

uma das configurações descritas e nos locais referidos, de acordo com a 

cronologia dos ensaios. 

HR: x3%  Temp: Y3ºC
HR: x2%  Temp: Y2ºC
HR: x1%  Temp: Y1ºC

Data-logger (16x)

  

Figura I. 1 — Data loggers utilizados. 

Os data-loggers disponíveis para estes ensaios têm 16 canais, embora só se 

estejam a utilizar 10 canais num caso (5 sensores de humidade relativa e 5 

sensores de temperatura) e 12 canais no outro (4 sensores de humidade relativa, 

4 sensores de temperatura, 1 sensor de humidade relativa ambiente, 2 sensores 

de temperatura ambiente e 1 sensor de velocidade do ar) (Figura I. 2). 

Estes registadores de dados da Micromec® Multisens podem operar com um 

máximo de 16 canais diferentes, existindo mais um para registo da bateria. Os 

data-loggers podem utilizar intervalos de medição mínimos de um segundo, 

acumulando 128.000 valores ou 512.000 valores no máximo (dependendo do 

modelo).  
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Caso se opte por intervalos de tempo relativamente elevados, como é o caso em 

estudo onde se efectuaram registos de meia em meia hora, os data-loggers 

podem permanecer ligados e em registo por períodos de tempo relativamente 

elevados. 

         

Figura I. 2 — Sensores. 

Os aparelhos registam a informação dos vários sensores simultaneamente, 

podendo enviar os mesmos para um computador ou mesmo para uma 

impressora, directamente. 

Os data-loggers podem ser operados através do painel de controlo ou de um 

computador. Neste caso optou-se por efectuar todas as programações no próprio 

painel de controlo, dada a dificuldade em instalar um computador no local onde 

se realizaram os ensaios. No entanto, os registos efectuados foram sendo 

descarregados, sempre que necessário, para um computador, onde foram 

trabalhados e estudados. 

Uma vez que estes data-loggers permitem a utilização de variados sensores, e 

não necessariamente sensores de humidade e temperatura, os aparelhos são 

dotados de portas analógicas roscadas com 14 pinos. Assim, através destas 

entradas é possível substituir os sensores a utilizar, havendo apenas a 

necessidade de programar esses canais convenientemente, em função do(s) 

tipo(s) de sensor(es) a utilizar. No caso em estudo utilizaram-se sensores de 

humidade e temperatura, bem como um sensor de velocidade e temperatura, 

tendo havido a necessidade de programar, em cada caso, os sensores em uso. 
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A transferência de dados, tal como já foi referido, foi realizada entre os 

aparelhos e um computador. Assim, através de uma porta em série e com o 

auxílio do software MM-grafix7 – Figura I. 3 – da empresa Technics 

(desenvolvido em ambiente Windows), foi possível transferir e trabalhar os 

dados registados.  

Apesar deste software permitir esboçar gráficos, trabalhar os dados, etc., 

entendeu-se haver vantagem em transferir toda a informação para o Microsoft 

Excel. 

 

Figura I. 3 — Software MM-grafix7, da empresa Technics. 

Os data-loggers podem ser utilizados em situações distintas, desde que 

associados a diferentes tipos de sondas. É possível proceder a alterações nas 

medidas, na configuração dos canais e no registo de dados a partir do próprio 

equipamento, tal como se procedeu ao longo destes ensaios, ficando a 

informação visível num ecrã de cristais líquidos. 
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Em primeiro lugar, e de uma forma sintética, os sensores de humidade relativa 

e temperatura teriam de ser configurados. A configuração já tinha, neste caso, 

sido efectuada pela própria empresa fornecedora do equipamento, sendo 

necessário configurar a transferência de dados dos data-loggers para o 

computador. 

De acordo com a capacidade deste equipamento, a velocidade de transferência 

de dados fica condicionada à quantidade de informação existente em memória, 

que é função do número de registos efectuados. Por outro lado, embora se possa 

aumentar a velocidade de transferência de dados, deve-se evitar esta alteração 

já que se poderá perder alguma informação na transferência.  

O software MM-grafix7 controla a transferência de dados, sendo o data-logger 

ligado ao computador através de um cabo de série a uma porta de série livre 

(COM1 ou COM2). 

Por outro lado, foi necessário escalonar os sensores, isto é, calibrá-los. Uma vez 

que se trata de um equipamento electrónico de medida, os data-loggers medem e 

registam magnitudes eléctricas. 

Escalonar os sensores não foi mais do que efectuar uma mudança de escala. No 

caso em apreço, por exemplo, um sensor de humidade relativa apresenta uma 

resistência de 0 V a 0% e de 1 V a 100%, sendo o limite máximo, neste caso 1 V 

= 100%. 

O escalonamento é realizado através da utilização de dois pontos de referência 

para cada unidade (%, ºC e m/s). Uma vez que se dispunha de 2 câmaras 

climáticas em laboratório – temperatura e humidade relativa controladas, 

optou-se por colocar os sensores em ambas as câmaras e escalonar para valores 

de humidade relativa e temperatura existentes, tal como se pode visualizar na 

Figura I. 4.  
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Figura I. 4 — Escalonamento de sensores. 

Quando se procede ao escalonamento dos sensores, os valores introduzidos 

sobrepõem-se aos existentes (por defeito). Através dos ecrãs dos data- loggers é 

possível visualizar o nome do sensor, a unidade de medida, o número de casas 

decimais e os pontos onde se está a proceder ao escalonamento. 

Por último, estando realizada a configuração e o escalonamento das sondas e 

registados os valores necessários, é possível então transferir toda a informação 

para o software referido (MM-grafix7). As transferências de dados foram várias, 

uma vez que se receava que os data-loggers não apresentassem memória 

suficiente para armazenarem todos os dados necessários, bem como para 

permitir alguns ajustes sempre que necessário.  
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Após efectuadas as transferências para o programa, foi possível, com o auxílio 

das ferramentas do Microsoft Excel, trabalhar a informação através do esboço 

de diferentes gráficos, relacionando diferentes grandezas e estudando a evolução 

dos fenómenos. 

Na Figura I. 5, Figura I. 6 e Figura I. 7 apresenta-se, graficamente, a sequência 

de operações a seguir com software MM-grafix7 para que se tenha acesso à 

informação recolhida pelos data-loggers. 

 

Figura I. 5 — Ligação a uma porta COM. 
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Figura I. 6 — Reconhecimento dos sensores por parte do programa. 

 

 

 

Figura I. 7 — Registo de valores. 
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