
Resumo 

O problema da humidade de condensação nos edifícios é uma preocupação geral a nível mundial, 

mas com especificidades geográficas e mesmo nacionais, já que a sua ocorrência depende muito de 

factores climáticos, mas também de factores humanos relacionados com a cultura, hábitos e métodos 

construtivos tradicionais. Este trabalho pretende definir critérios exigenciais de projecto com vista à 

redução do risco de ocorrência de humidade de condensação e desenvolvimento de bolores na 

superfície interior da envolvente de edifícios portugueses.  

Para tal, com o objectivo de aplicar as normas internacionais do sector a Portugal e integrar a 

metodologia normalizada na regulamentação nacional de térmica de edifícios, são estudados tanto os 

dados climáticos exteriores como interiores. O método adoptado visa fornecer, de uma forma tão 

expedita quanto possível, elementos de quantificação de soluções construtivas que reduzam o 

referido risco, tendo em atenção as especificidade climática da região onde se insere a habitação.  

Neste estudo, é feita uma definição do clima exterior de Portugal e uma análise complementar das 

classes de higrometria já propostas, tendo sido efectuadas medições do clima interior e exterior dos 

edifícios. De igual modo, foi levada a cabo uma avaliação experimental do acréscimo de pressão de 

vapor na superfície interior da envolvente, em relação à pressão de vapor interior e foi feita uma 

análise, por simulação numérica, da influência da inércia térmica no comportamento da envolvente 

quanto ao risco de crescimento de bolores na sua superfície interior.  

Abstract 

The surface condensation in dwellings is a worldwide problem, but with much geographical specificity, 

even national, as it depends from climate and human factors related with culture, habits and traditional 

building methods. This work defines design criteria demands with the goal of reducing the risk of 

surface condensation and mould growth on the inner surface of Portuguese dwellings envelope.  

For that, and adapting related international standards to Portugal and merging the standard 

methodology in the national building thermal codes, indoor and outdoor climatic data were studied. 

The adopted methodology seeks to offer, in the possible easiest way, quantification elements of 

building details for the envelope that reduce the referred risk, observing the climatic specificities of the 

dwelling region.  

In this work, a characterization of Portuguese climate and a complementary analysis of the internal 

humidity classes already proposed were carried out. The difference between vapour pressure at the 

inner surface of the envelope and the vapour pressure of the indoor air has been, experimentally, 

evaluated. With a numerical simulation, we have also studied the influence of thermal inertia on the 

phenomena under analysis.  


