
Resumo 
 
A humidade é uma das causas fundamentais da patologia da construção. A degradação 

do comportamento dos materiais pode ficar a dever-se à água no estado líquido ou à 

água no estado de vapor. A madeira apresenta um forte comportamento higroscópico, 

isto é, o seu teor de humidade e as suas dimensões são fortemente influenciadas pela 

humidade relativa da ambiência em que está colocada. 

No presente trabalho estudaram-se as propriedades que caracterizam a variação 

dimensional da madeira face à acção da temperatura e à acção da humidade. 

Essas propriedades concentram-se principalmente na dilatação térmica linear, na 

higroscopicidade, na retracção e na expansão hígrica. 

Foi necessário planear e conceber um dispositivo para efectuar os ensaios 

experimentais sobre provetes de madeira, constituído por sensores de deslocamento e 

tabuleiro de suporte dos sensores e dos provetes, instalado no interior de uma câmara 

climática existente. 

Realizaram-se ensaios sobre provetes de madeira, nomeadamente, a determinação da 

expansão hígrica e a determinação da curva higroscópica, utilizando o dispositivo 

experimental implementado no Laboratório de Física das Construções da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto. 

Com a investigação desenvolvida foi possível medir a variação dimensional da madeira 

em função da humidade relativa. 

 

 

Abstract 
 

Moisture is one of the most important causes for building pathology. 

Material’s behaviour degradation can be affected by the presence of water both in 

vapour and liquid phase. Wood has a strong hygroscopic behaviour, with a strong 

variation of moisture content and dimension stability caused by modifications of the 

relative humidity of the surrounding air. 



The properties that define the behaviour of wood facing temperature and moisture 

actions were studied in this work. Linear thermal expansion, hygroscopicity, shrinkage 

and hygric expansion were given special attention. 

An experimental device was planned and designed for testing wood samples. 

Displacement sensors were attached to a supporting tray and the complete set was 

installed in an existing climatic chamber. 

A series of tests was performed on wood samples, including the determination of hygric 

expansion coefficient and the definition of the sorption curve, using the facilities of the 

Laboratory of Building Physics in the Faculty of Engineering of Porto University. 

This research made possible the evaluation of dimensional stability of wood facing 

transient conditions of the air’s relative humidity. 

 


