
Resumo 
 

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

particular, a variação da humidade relativa do ambiente interior. Nos museus, os 

objectos que constituem o seu acervo são facilmente afectados pelas variações de 

humidade relativa, pelo que é da maior importância avaliar a sua variação e controlo ao 

longo do tempo. 

O Laboratório de Física das Construções – LFC, da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto – FEUP, tem desenvolvido uma importante investigação no 

domínio da Inércia Higroscópica com o objectivo de quantificar o controlo passivo da 

variação da humidade relativa. A recente participação no projecto de investigação 

internacional Annex 41 – Whole Building Heat, Air and Moiture da Agência Internacional 

da Energia contribuiu para um significativo avanço do conhecimento neste domínio. 

Com este trabalho pretende-se analisar e avaliar as condições higrotérmicas de um 

museu sem sistemas de climatização permanente, bem como estudar 

experimentalmente, através de ensaios laboratoriais o controlo passivo das flutuações 

da humidade relativa no interior de um compartimento. 

O trabalho aqui desenvolvido procura evidenciar que a utilização de materiais 

higroscópicos nos revestimentos interiores dos museus favorece o controlo das 

condições higrotérmicas. Procura ainda contribuir para a aplicação deste princípio na 

reabilitação adaptativa de museus situados em edifícios antigos. 
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Abstract 
 

Moisture is one of the main causes of deterioration in buildings, especially the variations 

in relative humidity of the indoor air. In buildings that are used for special purposes, such 

as museums, and which do not have permanent air-conditioning systems, these 

variations in relative humidity may affect the works of art kept in their collections. 



The Laboratory of Building Physics (LFC) of the Faculty of Engineering, University of 

Oporto (FEUP), has been engaged in important research in the area of Hygroscopic 

Inertia. Its recent participation in the international research project Annex 41 – Whole 

Building Heat, Air and Moisture, organised by the International Energy Agency, has 

contributed to significant advances in the control of indoor hygrothermal conditions in a 

museum, with sole and exclusive recourse to the building.  

The aim of this work is to analyse and assess the hygrothermal conditions of a museum 

that is not equipped with permanent air-conditioning, and, by experimental research, 

study the passive effect of the building on the control of indoor hygrothermal conditions. 

It goal to prove that the use of hygroscopic materials in museum’s interior finishing 

contributes to the control of hygrothermal conditions, a principle which, it is hoped, may 

be applied to the adaptive rehabilitation of museums located in old buildings. 
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