
 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DOS REVESTIMENTOS 
INTERIORES NO CONTROLO DA 
HUMIDADE RELATIVA INTERIOR 

 

 

 

 

ISABEL MARIA DA ROCHA MOURA 
 

 

 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL — ESPECIALIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES CIVIS 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Vasco Manuel Araújo Peixoto de Freitas 

 

 

 

 

 

 

JUNHO DE 2009   



 



MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2008/2009 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Tel. +351-22-508 1901 

Fax +351-22-508 1446 

� miec@fe.up.pt 

 

 

Editado por 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Rua Dr. Roberto Frias 

4200-465 PORTO 

Portugal 

Tel. +351-22-508 1400 

Fax +351-22-508 1440 

� feup@fe.up.pt 

� http://www.fe.up.pt 

 

 

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição que seja 
mencionado o Autor e feita referência a Mestrado Integrado em Engenharia Civil - 
2008/2009 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2009. 

 

As opiniões e informações incluídas neste documento representam unicamente o 
ponto de vista do respectivo Autor, não podendo o Editor aceitar qualquer 
responsabilidade legal ou outra em relação a erros ou omissões que possam existir. 

 

Este documento foi produzido a partir de versão electrónica fornecida pelo respectivo 
Autor. 

 

 

 



 



A Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Faço sempre o que não consigo fazer para aprender o que não sei” 

Pablo Picasso 



 



A Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 
 

i 

AGRADECIMENTOS  

A realização do presente trabalho, apesar de assumir carácter individual, não teria sido possível sem os 
incentivos e apoios de variadíssimas pessoas. 

Por esse motivo, não posso deixar de deixar os meus sinceros agradecimentos, nomeadamente: 

Ao Prof. Dr. Vasco Peixoto de Freitas, orientador desta dissertação que se mostrou disponível para o 
esclarecimento de qualquer dúvida, bem como receptivo face a algumas decisões por mim assumidas, 
orientando-me no rumo a seguir, prestando sugestões e transmitindo-me confiança. 

Ao Prof. Dr. Nuno Monteiro Ramos, pela disponibilidade em me transmitir os conhecimentos 
necessários para a utilização do programa HAM-Tools, fundamental à realização deste trabalho. 

À Rita, pelo companheirismo, palavras de ânimo e momentos de descontracção proporcionados. 

À Luísa, pela paciência e palavras de ânimo nos momentos mais difíceis deste percurso e pela troca de 
ideias relacionadas com o trabalho. 

Ao Pedro Rodrigues, pela ajuda e disponibilidade demonstrada na resolução de questões práticas 
necessárias à realização deste trabalho. 

Ao caro amigo Nelson Romano, que me forneceu a matéria-prima para a realização desta dissertação. 

A todos os meus colegas e amigos que tiveram sempre uma palavra de ânimo. 

À minha família por todo o apoio prestado. 

  

 

 

 



 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 
 

iii 

RESUMO 

As exigências de conforto nos ambientes interiores e de durabilidade dos edifícios, têm vindo a 
adquirir, nas últimas décadas, particular relevância. Problemas como a degradação dos revestimentos, 
condensações, fissuras e aparecimento de bolores associam-se à humidade nas construções, em 
particular à variação da humidade relativa nos ambientes interiores. 

Vários estudos demonstraram que as variações da humidade relativa interior podem afectar o conforto 
térmico, a percepção da qualidade do ar, a saúde dos ocupantes dos espaços interiores, a durabilidade 
dos materiais de construção e o consumo de energia dos edifícios. O Laboratório de Física das 
Construções – LFC, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP, tem desenvolvido 
investigações no domínio da inércia higroscópica com o objectivo de quantificar o controlo passivo da 
variação da humidade relativa. 

Pretendeu-se com este trabalho avaliar o efeito da inércia higroscópica na variação da humidade 
relativa interior, introduzida por diferentes combinações de revestimentos num compartimento. Para se 
proceder a tal avaliação, realizaram-se simulações do comportamento higrotérmico de um quarto 
virtual, através do programa HAM-Tools que permite a modelação detalhada do comportamento 
higrotérmico de edifícios. 

Foi também determinada por simulação, uma propriedade definida como MBV – “Moisture Buffer 
Value”, que permitiu estimar a capacidade de armazenamento de humidade dos materiais de 
revestimento estudados, para um ciclo diário de variação de humidade relativa do ar. 

A simulação do comportamento higrotérmico de um quarto virtual, permitiu caracterizar a variação 
dos picos de humidade relativa interior e uma análise de sensibilidade ao efeito da utilização de 
materiais higroscópicos nos revestimentos interiores.  

Com os resultados obtidos e com base numa metodologia de avaliação da relação entre inércia 
higroscópica e variação da humidade relativa, cheguei a uma forma de classificar a inércia 
higroscópica associada a determinados revestimentos e configurações higrotérmicas do quarto virtual. 

Esta abordagem permite escolher os revestimentos interiores de um compartimento de forma a obter a 
inércia higroscópica pretendida, ou então avaliar o desempenho de um compartimento com 
determinado revestimento interior e proceder a reabilitações sustentadas. 

 

 

PALAVRAS -CHAVE: Humidade Relativa, Simulação numérica, Inércia Higroscópica, Revestimentos 
Interiores. 
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ABSTRACT  

The requirements for comfort in interior environments and the durability of buildings have become 
particularly relevant in recent decades. Problems such as the degradation of coatings, condensations, 
fissures and appearance of mold are associated to moisture in the constructions, particularly, to the 
variation of the relative humidity in interior environments. 

Several studies have demonstrated that variations in interior relative humidity can affect the indoor 
thermal comfort, perception of air quality, health of occupants of indoor spaces, material’s durability 
and energy consumption of buildings. The Laboratory of Building Physics (LFC) of the Faculty of 
Engineering, University of Oporto (FEUP), has done research in the area of hygroscopic inertia, in 
order to quantify the passive control of the variation of relative humidity. 

The intention of this study was to evaluate the effect of hygroscopic inertia on the relative humidity 
variation, introduced by different combinations of coatings in a compartment. To make this 
assessment, simulations of a room’s hygrothermal behavior were done, supported by HAM-Tools, 
which allows detailed modeling of the hygrothermal behavior of buildings. 

It was also determined by simulation, a property defined as MBV – “Moisture Buffer Value”, which 
allowed the estimation of moisture storage capacity of coating materials studied, to a daily cycle of air 
relative humidity variation. 

The simulation of a room’s hygrothermal behavior allowed characterizing the variation of the peaks 
relative humidity such as a sensitivity analysis up the effect of the use of hygroscopic materials in 
indoor coatings. 

With the results and based on methodology to assess the relationship between hygroscopic inertia and 
relative humidity variation, I discovered a way of classifying the hygroscopic inertia associated with 
some coatings and room hygrothermal configurations. 

This approach allows you to choose the indoor coating of a compartment in order to obtain the desired 
hygroscopic inertia, or to evaluate the performance of a compartment with certain indoor coating and 
make sustained rehabilitation. 

  

KEYWORDS: Relative Humidity, Numerical Simulation, Hygroscopic Inertia, Inside Coatings. 
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1  

                                       INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. ENQUADRAMENTO  

O conceito de qualidade de vida, nomeadamente em termos de conforto e saúde, é algo que nas 
últimas décadas tem vindo a adquirir particular relevância nas sociedades. 

Em termos de Engenharia Civil, o parâmetro humidade é relevante para o conceito referido uma vez 
que influencia a durabilidade dos materiais de construção, o consumo de energia dos edifícios, a 
percepção da qualidade do ar e a saúde dos ocupantes das construções, ou seja, o conforto térmico e 
higrotérmico dos mesmos. Essa influência é já minimamente controlada através de sistemas de 
desumidificação ou de ar condicionado. Mas são meios de controlo que em nada interessam para o 
consumo de energia nos edifícios. Daí todo o interesse em estudar, de forma mais aprofundada, 
alternativas passivas para o controlo referido. 

Para a realização desse estudo, torna-se necessário a análise e compreensão do fenómeno variação da 
humidade relativa e consequentemente dos factores que o influenciam. São alguns deles, a produção 
de vapor por parte dos utilizadores e de diversos aparelhos de uso quotidiano, a pressão de vapor 
exterior, a temperatura interior e a ventilação. 

Sendo relativamente recentes e insuficientes os estudos realizados em torno do tema que se apresenta, 
particularmente em relação à influência que diversos materiais de construção possam deter, é pouco 
comum proceder a uma escolha adequada dos materiais de construção tendo em conta a sua influência 
no fenómeno referido. 

No entanto, através de ferramentas de simulação numérica eficazes e de estudos já realizados é cada 
vez mais simples a obtenção de correlações entre materiais de construção e a capacidade destes 
influenciarem a transferência de humidade ao ambiente que circunscrevem, promovendo condições de 
humidade recomendadas nos ambientes interiores. 

 

1.2. OBJECTIVOS 

Pretende-se com o presente trabalho demonstrar a contribuição de materiais de revestimento interior 
no controlo das variações da humidade relativa e dimensionar condições higrotérmicas consideradas 
aceitáveis para o conforto dos utilizadores dos espaços interiores dos edifícios. 

Para atingir os objectivos referidos, foi necessário: 

• Elaborar uma síntese sobre o estado do conhecimento (estado da arte) relativo aos 
processos de transferência de humidade entre materiais e ambiências interiores e definir 
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conceitos com relevância para entender os fenómenos que interferem na definição de 
inércia higroscópica. Recolher e analisar estudos já realizados sobre o tema; 

• Conhecer e compilar as propriedades higrotérmicas dos materiais necessárias aos cálculos 
a realizar. Referir documentos passíveis de consulta para obtenção dos dados; 

• Conhecer e saber operar o programa de cálculo utilizado no desenvolvimento da presente 
dissertação, bem como extrair deste os resultados fornecidos; 

• Simular numericamente o comportamento higrotérmico de um quarto virtual para avaliar 
a influência de diversos parâmetros intervenientes no controlo da variação dos picos da 
humidade relativa; 

• Aplicar os resultados da simulação do comportamento higrotérmico do quarto virtual a 
um método classificativo e de avaliação do efeito da inércia higroscópica na variação da 
humidade relativa interior; 

• Fornecer o conjunto de conclusões a que o estudo desenvolvido permitiu chegar e dar um 
parecer sobre a sua aplicação prática e utilidade na concepção dos edifícios.  

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO  

O documento em análise divide-se em 6 capítulos: 

No capítulo 1 procede-se ao enquadramento do presente trabalho explicando resumidamente o âmbito 
deste e os objectivos propostos. 

No capítulo 2 realiza-se uma síntese do estado do conhecimento relativo aos processos de 
transferência de humidade entre materiais e ambiências interiores e o efeito desse fenómeno na 
variação da humidade relativa interior. Começa-se por abordar a importância da humidade relativa no 
desempenho dos edifícios explicitando o conceito e a sua relevância. Em segundo lugar, dá-se noção 
dos fenómenos intervenientes no balanço de humidade num compartimento. Depois abordam-se e 
explicam-se os conceitos de higroscopicidade e de inércia higroscópica diária. Em terceiro lugar, 
explica-se teoricamente a determinação do MBV (Moisture Buffer Value) e por fim ilustra-se a 
importância da higroscopicidade dos revestimentos interiores. Ao longo de todo o capítulo vai-se 
incluindo uma análise sintética de trabalhos de outros autores já efectuados sobre o tema. 

No capítulo 3 referem-se as propriedades higrotérmicas dos materiais de construção necessárias às 
simulações efectuadas na presente dissertação dando ênfase às mais importantes como a Curva 
Higroscópica, a Permeabilidade ao Vapor e o MBV. São ainda referidos documentos que reúnem essas 
mesmas propriedades.    

No capítulo 4 apresenta-se o programa de cálculo utilizado para realizar as simulações numéricas do 
comportamento higrotérmico do compartimento. Em segundo lugar, apresenta-se a modelação a 
utilizar nas simulações do compartimento virtual e a modelação a utilizar na determinação do valor do 
MBV de revestimentos analisados. Em terceiro lugar, descrevem-se os dados necessários a introduzir 
no programa para realizar as simulações. Por último apresenta-se o produto das simulações possível de 
retirar do programa. 

No capítulo 5 descreve-se a aplicação do modelo de inércia higroscópica, isto é, as simulações 
realizadas com o programa apresentado no capítulo 4. São especificadas as condições gerais 
necessárias às simulações e as condições específicas que descriminam os passos realizados para operar 
com o modelo. Descreve-se o processo de introdução de dados no modelo e resumem-se as 
características das configurações a serem simuladas. Apresentam-se os resultados das simulações do 
comportamento higrotérmico do quarto virtual avaliando-os e retiram-se algumas conclusões 
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suportadas pela comparação entre configurações distintas. O conceito de inércia higroscópica é 
aplicado em termos práticos, apresentando-se uma metodologia para classificar a relação deste com o 
tipo de material de revestimento adoptado. Ainda como resultados, apresentam-se os valores do MBV 
obtidos para os revestimentos analisados. 

Por fim, no capítulo 6 apresentam-se as principais conclusões e propõem-se desenvolvimentos futuros 
ao tema abordado na presente dissertação. 
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2  
IMPORTÂNCIA DA HUMIDADE 
RELATIVA NO DESEMPENHO DOS 
EDIFÍCIOS 

 

 

2.1. HUMIDADE RELATIVA E PSICROMETRIA 

A humidade condiciona tanto o ambiente exterior como o ambiente interior. Pode ser expressa como 
humidade absoluta ou como humidade relativa. 

Neste estudo, a humidade relativa assume-se como decisiva, por ser um fenómeno físico inerente às 
construções e intervir no desempenho destas de variadíssimas formas; constituindo um parâmetro com 
necessidade de avaliação cuidada para solucionar os problemas que surgem quando não é controlado. 

A humidade relativa corresponde à relação entre a massa de vapor contida no ar, a uma determinada 
temperatura e pressão, e à quantidade máxima de vapor que o ar pode conter, ou seja, indica quão 
próximo o ar está da saturação.  

Exprime-se pela razão entre a massa de vapor de água existente num determinado volume de ar (mv) e 
a quantidade de vapor de água necessária para saturar esse mesmo volume de ar (mvs), mantendo-se a 
temperatura e a pressão: 

 

100×=
mvs

mv
HR  (1) 

 

A título de exemplo: considere-se que 1 kg de ar se satura com 20g de água. Se à mesma temperatura 
o ar contiver 5g de água a humidade relativa será: 

 

 

Fig.1- Variação da humidade relativa com o conteúdo do vapor de água. 
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A humidade relativa integra o conjunto de propriedades termodinâmicas do “ar húmido”. A relação 
desta com as outras propriedades: pressão, temperatura, teor de humidade do ar, entalpia (quantidade 
de energia/calor contida numa massa de ar); pode ser traduzida através de uma representação gráfica 
designada por Diagrama Psicrométrico (Fig.2). 

 

Fig.2 - Diagrama Psicrométrico Simplificado. 

  

2.2. ESTUDOS DESENVOLVIDOS PARA AVALIAR A INFLUÊNCIA DA HUMIDADE R ELATIVA NO 

DESEMPENHO DOS EDIFÍCIOS 

Diversas patologias que surgem nas construções podem ser associadas à humidade relativa. São 
exemplos dessas patologias as que têm origem em diversos mecanismos de transferência de humidade 
como sendo o aparecimento de bolores, a degradação dos revestimentos, as condensações, as fissuras, 
etc. 

Estudos já realizados procuram traduzir a importância que a humidade relativa interior assume: no 
conforto térmico (norma ISO 7730; ANSI/ASHRAE, 1992); na percepção da qualidade do ar (Fang et 
al, 1998); na saúde dos ocupantes dos espaços interiores (Bornehag et al, 2001), na durabilidade dos 
materiais de construção (Henriques, 1994), no consumo de energia dos edifícios (Simonson, 2000). 

As exigências de conforto térmico global foram já objecto de normalização onde se contabilizou a 
influência da humidade relativa. Nas normas referidas balizam-se valores de humidade relativa 
máxima recomendada, que variam entre 60% e 80% conforme as temperaturas são mais ou menos 
elevadas, respectivamente. Outros autores estudaram ainda como a humidade relativa conjugada com a 
temperatura pode influenciar o conforto térmico local, nomeadamente o conforto respiratório (Toftum 
et al 1998ª e 1998b). 

Outro parâmetro aliado ao conforto térmico local é o da percepção da qualidade do ar interior (PAQ – 
“perceived air quality”) que segundo Fang et al (1998) varia linearmente com a entalpia, traduzindo 
esta relação, uma maior ou menor aceitabilidade do ar por parte dos humanos (quanto mais baixa é a 
entalpia, maior a aceitabilidade do ar). 
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A manifestação de patologias nos materiais e elementos construtivos, nomeadamente o aparecimento 
de fungos, é um indicador da presença de humidade relativa demasiado elevada no interior dos 
edifícios. 

Vários autores, Hunter (1991), Adan (1994) e Sedlbauer (2001) estudaram a patologia referida 
concluindo que para que ocorra é necessário que um conjunto de factores se reúna, nomeadamente: 
infestação do ar com esporos, disponibilidade de nutrientes e oxigénio, condições de temperatura e de 
humidade. 

Tendo em conta que, de todos os factores referidos a humidade constitui o de maior dificuldade em 
controlar e identificar, a disponibilidade de humidade poderá ser a única forma indirecta de limitar o 
desenvolvimento de fungos. 

Realizaram-se estudos no sentido de definir as condições de humidade, associadas aos outros factores, 
que propiciam o desenvolvimento de fungos. Segundo Adan (1994), esse desenvolvimento poderá 
ocorrer para uma humidade relativa de 62% dependendo da disponibilidade de nutrientes nas 
suerfícies, mas de acordo com Sedlbauer (2001) o valor da HR deverá oscilar entre 70% e 100% para 
os fungos que se desenvolvem sobre elementos construtivos; não se dissociando dos limites de 
temperatura. 

Adan (1994) estabeleceu uma relação entre o desenvolvimento de fungos e a conjugação da humidade 
relativa da superfície com um período de tempo (um ciclo) de humidificação (TOW - time of 
wetness), e concluiu que em regime variável de temperatura e humidade, o desenvolvimento de fungos 
crescia com a duração do ciclo. Esta conclusão é particularmente relevante, pois evidencia a 
importância do controlo de picos de humidade relativa num regime variável (Ramos, 2007). 

A humidade relativa pode afectar a saúde dos ocupantes de espaços interiores de variadas formas.  

O desenvolvimento de fungos para além de danificar as superfícies pode ainda afectar o bem-estar 
psicológico dos utilizadores bem como a sua própria saúde, mais concretamente, originando diversos 
tipos de alergias (rinites, bronquites, asma, etc.) (Sedlbauer, 2001). 

Bornehag et al (2001) conseguiu obter indícios de uma ligação entre a saúde dos utilizadores e os 
níveis de humidade do ar interior, relacionando a humidade elevada em compartimentos ao aumento 
do risco de doenças respiratórias. 

Estudos de ASHRAE (1997) concluíram que em edifícios, 30% é o limite inferior da humidade 
relativa para a prevenção do risco de infecções respiratórias. 

Atendendo agora à influência que a humidade tem no consumo de energia nos edifícios, esta, 
dependendo do clima exterior, do tipo de sistema de aquecimento, de ventilação e de utilização dos 
compartimentos, pode ou não pesar na factura energética.  

Tome-se como exemplo um edifício em que existe apenas um sistema de controlo da temperatura 
interior. Se a humidade relativa aumentar, vai afectar negativamente a percepção da qualidade do ar 
por parte do utilizador que sentirá necessidade em abrir janelas. Esta acção vai aumentar a ventilação, 
o que na estação de aquecimento, num edifício com sistema de aquecimento, se traduzirá num maior 
consumo de energia. 

Existem alguns métodos para controlo de níveis de humidade relativa num espaço como sistemas de 
arrefecimento em climas húmidos e sistemas de humidificação em ambientes secos para 
humidificar/desumidificar, mas são dispendiosos e consomem mais energia. 
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Em suma, a humidade relativa interior influencia a percepção da qualidade do ar por parte dos 
ocupantes e consequentemente o seu conforto, potencia o aparecimento de patologias nos elementos 
construtivos podendo ainda afectar a taxa de emissão de poluentes provenientes das superfícies 
interiores (CETHIL, 2004). 

  

2.3. BALANÇO DE HUMIDADE NUM COMPARTIMENTO  

Existem diferentes fontes de humidade nos edifícios como sendo pessoas, plantas, actividades tais 
como cozinhar, tomar banho, etc., que influenciam o ambiente interior. 

Para dar uma ideia mais papável da influência que actividades simples do quotidiano têm na produção 
de vapor de água, analise-se o quadro 1. 

Quadro 1 – Produção de vapor de água (Freitas, 2007). 

Actividade Vapor de água (g/dia) 

Banho (/pessoa)   200 

Cozinhar (gás) 3000 

Lavagem (loiça - roupa) 400 - 500 

Secagem de roupa no interior de um 
compartimento (/pessoa) 

1500 

 

Para além das fontes referidas, a humidade relativa é influenciada pela ventilação proveniente do ar 
exterior, infiltração e troca de vapor com as paredes, mobiliário, etc.  

Por sua vez, o mobiliário e outros materiais (higroscópicos) geralmente presentes nos espaços 
interiores dos edifícios, têm a capacidade de atenuar as variações da humidade relativa e proporcionar, 
portanto, um clima interior mais saudável. (Svennberg et al) 

 

 

Fig.3 – Balanço de humidade num quarto (adaptado, Anexo 41-UG, 2006). 

 

Como todos estes fenómenos são fortemente interdependentes, é necessária uma análise global que os 
inclua. Para tal recorre-se a modelos integrados de calor, ar e humidade (Heat-Air-Moisture), neste 
caso, ao programa HAM-Tools. 
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Pressão 

Temperatura Humidade contribuição da entalpia 

 

 

Fig.4 – Interacções físicas entre as variáveis (adaptado, CETHIL, 2004). 

 

De uma forma sucinta, o programa HAM-Tools consiste num software de simulação cuja tarefa 
principal é simular os processos de transferência relativos à física da construção, isto é, calor, 
transporte de ar e de humidade nos edifícios e em componentes da construção. 

É então com base no programa HAM-Tools que Kalagasidis (2004) consegue definir 
matematicamente, as várias componentes que interessam à referida análise do balanço de humidade 
num compartimento. 

A troca de humidade com n elementos construtivos de um compartimento pode ser associada a um 
fluxo, Mconstruções, definido pela expressão (2), em função da diferença de pressão de vapor entre o ar, 
pv,ar,int, e a superfície do elemento construtivo, pv,spf , a área do elemento, A, e a resistência ao vapor da 
superfície, Rp. 

 

( )
∑

=

×,=
n

i

i
const

A
M

1
ip,

 ispfv,intar,v,

R
p-p

          (2) 

 

O efeito das trocas de ar entre o exterior e os n compartimentos contíguos, Mvent, pode ser calculado 
com base em diferenças de pressão de vapor entre locais de troca de fluxo de ar. 

 

( ) ( )






 −⋅+⋅
3

⋅⋅−×= ∑
=

−⋅ int,,,,

1

int,,,,vent
3600600

61021,6M arviarv

n

i

i
arvextarv

ext
ar pp

N
pp

N
Vρ      (3) 

 

Falta então contabilizar as fontes internas de humidade de um compartimento, definidas normalmente 
como valores constantes, ou obedecendo a uma função do tempo, assimiladas a fluxos que podem ser 
agrupados na variável Mganhos. 

A equação do balanço de humidade num compartimento pode então ser escrita da seguinte forma: 

 

ganhosventconst
ar

ar MMM
dt

dp
V ++=⋅⋅× ⋅

− int,61021,6 ρ      (4) 
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2.4. HIGROSCOPICIDADE 

A higroscopicidade é, do ponto de vista físico, um mecanismo de fixação de humidade cujo transporte 
acontece em fase de vapor. Traduz o comportamento higroscópico dos materiais e caracteriza-se pela 
capacidade que estes possuem de fixar moléculas de água por adsorção e de as restituir ao ambiente 
em que se encontram, em função da variação da humidade relativa do mesmo. (Freitas et al, 2008) 

O fenómeno da higroscopicidade desenvolve-se em três fases distintas: na primeira fase ocorre a 
fixação de uma camada de moléculas de água na superfície interior dos poros (adsorção 
monomolecular); a segunda fase caracteriza-se pela deposição de várias camadas de moléculas de água 
(adsorção plurimolecular) e por último, quando o diâmetro dos poros é suficientemente pequeno 
ocorre a junção das camadas plurimoleculares (condensação capilar). 

O referido comportamento é atribuído às forças intermoleculares ou de “Van der Waals” que actuam 
sobre as moléculas de vapor de água ao nível da interface sólido-fluido no interior dos poros. 

 

 

Fig.5 – Comportamento higroscópico de materiais de construção em função da humidade relativa (Freitas et al, 

2008). 

 

Por tudo o referido, advém a importância em estudar como e que tipo de materiais contribuem para o 
controlo da variação da humidade relativa. 

 

2.5. DETERMINAÇÃO DO MBV 

A importância em compreender que tipo de materiais podem influenciar a moderação das variações de 
humidade relativa nos ambientes interiores, e a necessidade em catalogar essa capacidade para fins 
comerciais e de efectiva aplicação na indústria da construção; induziu vários autores a realizar estudos 
para encontrar uma classificação física dos materiais de construção que traduzisse a referida 
capacidade. 

À semelhança de outras propriedades que classificam os materiais, como por exemplo, a 
permeabilidade ao vapor, a curva higroscópica, etc; determinou-se experimentalmente, uma 
propriedade que caracteriza a capacidade de moderação das variações de humidade nos ambientes 
interiores. 
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Surge então uma nova propriedade que se denomina de ” MBV “ (Moisture Buffer Value), que 
pretende traduzir a capacidade dos materiais em adsorver e restituir humidade ao ambiente que os 
rodeia, função da permeabilidade e da capacidade de adsorção do material. 

A capacidade de amortecimento da humidade pode ser obtida experimentalmente como a quantidade 
de água que o material pode adsorver ou desadsorver durante um dado período de tempo para uma 
dada variação da humidade relativa do ar. O MBV indica essa quantidade de humidade. É a medida 
directa da quantidade de humidade transportada do e para o material quando se dá a exposição. 

O conceito MBV pode ser facilmente apreciado e entendido a partir de uma perspectiva experimental 
e, de igual modo, ser relativamente fácil de medir. Este novo conceito resultou de um projecto de 
investigação realizado no âmbito da NORDTEST (Rode et al, 2005), no qual também se explicita o 
procedimento de ensaio associado à determinação do MBV.  

De acordo com a proposta de protocolo de teste da NORDTEST, a determinação experimental do 
MBV é baseada em ensaios realizados no interior de uma câmara climática onde se colocam materiais 
homogéneos ou elementos compostos numa balança e se faz variar, ciclicamente, a humidade relativa. 
Utilizam-se variações cíclicas compreendidas entre 8h + 16h: 8h de humidade relativa elevada seguido 
intermitentemente por 16h de humidade relativa baixa. A escolha do ciclo de 8h representa o que 
sucede em quartos e escritórios, onde a produção de vapor dura normalmente 8h. E o segundo ciclo, 
16h, foi escolhido por questões práticas, dado a câmara climática só permitir a mudança do valor da 
humidade relativa manualmente. 

Os ciclos repetem-se até ser atingido um equilíbrio quase constante, como mostra a figura 6. 

 

Fig.6 – Determinação do MBV. Definição do estado equilíbrio quase constante (os três ciclos dentro da elipse) e 

da adsorção/desadsorção de humidade. 

 

O protocolo propõe que se adopte para o valor de humidade relativa baixa, 33% e para o valor de 
humidade relativa alta, 75%. A temperatura é constante e igual a 23 ºC. 

Segue-se um exemplo prático da determinação do MBV, realizado no Laboratório de Física das 
Construções da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (LFC-FEUP) (Ramos, 2005), no 
qual se tomou para material de base o gesso cartonado. 
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Quadro 2 – Condições de teste. 

Designação Espessura [mm] T [Cº] HRmin/máx [%] Ciclo teórico [h] 

GCi – Gesso Cartonado 

 

12,5 23 33 / 75 16 / 8 

 
 

Quadro 3 – Material testado. 

Provete Tinta [50 µm] Primário [µm]  

GC0 -- -- 

GC1 Vinílica  -- 

GC2 Vinílica 25 

GC3 Acrílica  -- 

GC4 Acrílica 25 

 

O critério de paragem do ensaio foi a confirmação de pelo menos uma repetição do ciclo estável, onde 
a massa de humidade adsorvida em 8h é igual à desadsorvida em 16h. 

 

 

Fig.7 – Ciclo estável de variação da massa dos provetes de material base GC em ensaios MBV (adaptado, 

Ramos, 2005). 

 

Na figura 8 apresentam-se os valores do MBV resultantes do ensaio atrás descrito. 

 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

13 
 

 

Fig.8 – Valores de MBV determinados para os elementos construtivos referidos no quadro 2. (adaptado, Ramos, 

2005). 

 

Outros resultados foram determinados fazendo variar a temperatura, humidade relativa e o ciclo. 

Uma classificação de desempenho dos materiais face ao valor do MBV que apresentam, foi sugerida 
por Rode et al (2005). (Fig.9) 

 

 

Fig.9 – Classificação de elementos face ao valor de MBV de acordo com Rode et al. (2005). 

 

2.6. INÉRCIA HIGROSCÓPICA 

O tema que será agora focado foi já amplamente estudado, contudo, apresenta simplificações e uma 
grande complexidade de aplicação na prática. 

A inércia higroscópica pode ser considerada como a capacidade de amortecimento que diferentes tipos 
de materiais higroscópicos, sob determinadas condições fronteira (temperatura, pressão de vapor 
exterior, ventilação, produção de vapor), podem ter sobre a variação da humidade relativa interior. 

As figuras 10 e 11 tentam traduzir o referido no parágrafo anterior. 
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Fig.10 – Variação da massa de diferentes materiais por unidade de tempo, sob T=20ºC e HR=65%-85% 

(adaptado Ramos, 2007). 

 

 

Fig.11 – Resultados da variação da HR para as simulações 1 e 2 (Ramos, 2007). 

 

Neste capítulo apresentar-se-á, de forma sumária, alguns estudos já realizados relativos ao tema. 

Os trabalhos anteriores permitiram, de um modo geral, retirar conclusões relativas à relevância dos 
materiais porosos no balanço hígrico de uma zona e à definição da conjugação das condições fronteira 
que pode condicionar essa relevância. Importa referir alguns desses estudos que se mostraram de 
grande interesse para o tema em análise. 

Fauconnier et al (1989), Dalicieux et al (1989) e Duforestel (1994) procuraram desenvolver modelos 
numéricos de variação de humidade numa zona que incluíssem o efeito dos elementos construtivos e 
do mobiliário. Os três modelos desenvolvidos foram aplicados a quartos reais e os resultados das 
medições comparados aos resultados obtidos através da modelação numérica, permitindo confirmar a 
necessidade de considerar as trocas com os materiais porosos para uma avaliação correcta da variação 
da HR interior. A inércia higroscópica é então identificada por estes autores como o efeito de 
amortecimento de variações da HR interior, provocado por essas trocas. 
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Hens et al (1991) realizou igualmente modelações numéricas e experimentais, contabilizando o efeito 
da higroscopicidade dos elementos interiores. Do conjunto dos trabalhos desenvolvidos por Hens et al 
(1991) retiraram-se as seguintes conclusões: a inércia higroscópica pode ter um efeito relevante na 
variação da humidade relativa interior, podendo assistir-se a elevadas trocas de vapor entre as 
superfícies higroscopicamente activas e o ar. Isto numa análise de primeira ordem em que se assumiu 
que só uma pequena espessura dos materiais contribui para as trocas de humidade com o ar.  

Numa análise de segunda ordem, que consistiu na consideração das propriedades dos materiais 
constantes, num cenário de variação periódica de parâmetros como a produção de vapor e a pressão 
exterior, detectou-se que em ciclos diários só os primeiros milímetros dos elementos construtivos 
contribuem para essas trocas. Para ciclos anuais, toda a superfície do elemento pode ser considerada 
como higroscopicamente activa. 

Padfield (1998 e 1999) realizou um estudo muito interessante que consistiu na construção de uma 
câmara, supostamente estanque ao ar, em que no seu interior eram colocados diferentes tipos de 
materiais porosos utilizados como revestimentos interiores e submetidos a diferentes valores de 
humidade relativa. (Fig.12) 

 

 

Fig.12 – Esquema da câmara de fluxo de Padfield, 1998. 

 

Apesar da estanquidade oferecida pela câmara não ser perfeita, obtiveram-se resultados satisfatórios na 
avaliação e comparação da influência dos materiais no amortecimento da variação da humidade 
relativa. 

Simonson et al procurou avaliar a influência de elementos construtivos, permeáveis e higroscópicos, 
nas características do ar interior. Realizou medições num quarto comparando o seu desempenho 
higrotérmico quando as paredes e tectos eram revestidos com pinturas permeáveis ou plástico pouco 
permeável. Dessa comparação resultou a conclusão que materiais permeáveis potenciam a redução dos 
picos de humidade relativa contrariamente aos não permeáveis. 

Depois, através de simulações numéricas procedeu ao cálculo da humidade, conforto e qualidade do ar 
num quarto virtual revestido interiormente a madeira e variando a sua localização geográfica. Através 
desse estudo verificou uma redução de 35%HR dos picos de humidade relativa, de 10% da 
percentagem de insatisfeitos com o desconforto respiratório e uma redução até 25% da percentagem de 
insatisfeitos com a qualidade do ar interior. 
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Em síntese, todos os estudos mencionados evidenciaram a influência que elementos construtivos e 
mobiliário podem ter nas variações da humidade relativa interior e como a inércia higroscópica, 
associada à capacidade de armazenamento de humidade desses elementos, pode ter um efeito a curto 
ou a longo prazo. Ao efeito a curto prazo, traduzido por um amortecimento das variações diárias da 
pressão de vapor interior, chamamos inércia higroscópica diária. A inércia higroscópica sazonal (efeito 
a longo prazo) reflecte-se na evolução das pressões de vapor e humidade relativa ao longo de um ano. 

Na indústria da construção, o conceito de inércia higroscópica possui ainda pouca importância. A 
carência do conhecimento das vantagens em ter em conta a inércia higroscópica e como o fazer, é uma 
das razões. Mas a inércia higroscópica existe e é relevante, pois interfere no controlo da humidade 
relativa não podendo porém, ser descrita de uma forma simples. Daí a necessidade em demonstrar de 
que forma este conceito pode interferir positivamente na concepção de edifícios. Para tal, uma análise 
debruçada sobre a higroscopicidade dos materiais, nomeadamente, da higroscopicidade dos materiais 
de revestimento interior assume-se como indispensável. 

A maioria dos materiais de construção são porosos, isto é, contêm espaços vazios no interior da sua 
massa que se denominam poros. O tipo e a dimensão desses espaços vazios, bem como a sua 
percentagem em relação ao volume total (porosidade) condicionam o comportamento dos materiais em 
relação à transferência de humidade. 

Uma grande parte dos materiais de construção, na qual se incluem os revestimentos interiores mais 
utilizados em Portugal, possui ainda uma outra propriedade que tem influência na transferência de 
humidade. São materiais higroscópicos, ou seja, materiais que quando colocados num determinado 
ambiente, sujeitos a variações da humidade relativa, retêm nos seus poros uma certa quantidade de 
vapor de água restituindo-a ao ambiente até se atingir uma situação de equilíbrio. 

Os materiais de construção podem apresentar vários graus de higroscopicidade, podendo ser 
classificados em dois grandes grupos:  

• Materiais higroscópicos: fixam, por adsorção, uma quantidade de água considerável (por 
exemplo, a madeira, o betão celular, as argamassas); 

• Materiais não higroscópicos: fixam, por adsorção, uma quantidade de água muito baixa, 
permanecendo a massa praticamente constante mesmo para elevadas humidades relativas 
do ambiente (por exemplo, plásticos celulares, o vidro). 

A utilização de materiais não higroscópicos, ou de baixa higroscopicidade nos revestimentos interiores 
dos edifícios, não permite a regulação dos picos de humidade relativa dos espaços implicando uma 
reduzida inércia hígrica dos mesmos. 

Se compararmos a flutuação da HR no interior de um armazém de papel ou de tecidos (materiais 
higroscópicos) com a flutuação no interior do mesmo armazém, sujeito à mesma ambiência exterior e 
mesma temperatura interior, mas desta vez armazenando materiais vítreos (higroscopicidade 
irrelevante), verifica-se no primeiro caso, valores dos picos de humidade relativa reduzidos e no 
segundo, valores elevados. 

Segue-se um exemplo de um estudo numérico realizado na Alemanha, Bélgica, Finlândia e Itália que 
demonstra a diferença das variações da humidade relativa entre materiais higroscópicos e materiais 
não higroscópicos presentes no interior das habitações. (Fig.13) 
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Fig.13 – Variação no tempo da humidade relativa, durante a estação de aquecimento na Bélgica (Simonson et 

al). 

 

Outro exemplo, o de um quarto virtual em que se faz variar a sua configuração interior de C1 (inércia 
higroscópica nula) e C2 (com elementos porosos activos). (Fig.14) 

 

 

Fig.14 – Variação da humidade relativa interior do quarto virtual, nas simulações SC1 e SC2 (adaptado, Ramos, 

2007). 
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3  

PROPRIEDADES HIGROTÉRMICAS 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

 

3.1. PROPRIEDADES UTILIZADAS  

No presente capítulo pretende-se fornecer uma compilação das propriedades dos materiais com 
interesse para o desenvolvimento do presente trabalho. 

Como referido no capítulo 2, o estudo que se apresenta foca-se nos mecanismos de transferência de 
humidade em fase de vapor, mais concretamente, na difusão e nos movimentos convectivos no interior 
dos poros. 

O conhecimento de propriedades básicas de materiais como a curva higroscópica e a permeabilidade 
ao vapor é essencial para a caracterização desses e para o desenvolvimento das simulações numéricas 
realizadas. 

Independentemente do tipo de mecanismo de transferência, o transporte de humidade depende de 
diversos factores. Seguem-se as propriedades dos materiais que interessam para proceder às 
simulações realizadas na presente dissertação. 

3.1.1. PROPRIEDADES GERAIS 

O quadro 4 reúne algumas propriedades higrotérmicas gerais dos materiais utilizados: 
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Quadro 4 – Propriedades higrotérmicas gerais. 

Ref. Material Massa 

volúmica 

[kg/m3] 

Calor 

específico 

[J/(kg.K)] 

Condutibilidade 

térmica 

[W/(m.K)] 

Porosidade 

[-] 

Emissividade  

(ε) 

Transmissividade  

(δ) 

[1] 

 

Reboco  

de Gesso  

e Cal 

1200 850 0.31 0.65 0.9 0 

Gesso  

de Paris 

1240 980 0.85 0.33 

Celulose 55 1880 0.04 0.90 

Gesso 

Projectado 

1200 850 0.31 0.65 

Gesso 

Cartonado 

730 850 0.31 0.65 

Betão 1400 1000 0.51 - 0.8 0 

Placas de 

Gesso Acrílico 

690 850 0.31 0.65 0.9 0 

[2] Reboco à 

base de 

ligantes 

hidráulicos 

1900 a 

2000 

840 1.15 -   

[3] Argamassa de 

cimento 

1050 a 

2200 

840 a 980 1.71 a 2.04 0.33   

Contraplacado 445 a 

799 

1880 0.09 a 0.11 -   

[1] – in biblioteca dos modelos “Quarto” e “MBVsim1”  

[2] – in Propriedades Higrotérmicas de Materiais de Construção (Lanzinha e Freitas) 

[3] – in IEA – anexo 24 (Kumaran M., 1996) 

 

3.1.2. CURVA HIGROSCÓPICA 

A curva higroscópica dos materiais mostra a relação entre o teor de humidade de equilíbrio destes com 
a humidade relativa do ambiente em que se encontram. 

Para traçar essa curva é necessário conhecer um par de valores: teor de humidade de um material (u 
[kg/kg]; [%]; ou [kg/m3]) e a humidade relativa do ambiente (HR [%]). 

A ISO 12751 indica o protocolo de ensaio de materiais para a determinação de curvas higroscópicas. 

Através de métodos fornecidos pela norma EN 12570, o teor de humidade (u) pode definir-se de várias 
formas. Cada autor deverá adoptar o que se adapta aos estudos a realizar. 
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No caso da modelação utilizada no programa HAM-Tools o teor de humidade (u) define-se pela 
relação entre a massa de água contida no material e o volume aparente do material no estado seco 
[kg/m3]. (valores médios) 

O quadro 5 apresenta os valores necessários à definição da curva higroscópica de alguns materiais de 
construção, incluindo os utilizados na presente dissertação. 

Quadro 5 – Valores necessários à definição da sua Curva Higroscópica. 

Ref. Material HR [%] w [kg/m3]  u [kg/kg] 

[1] Reboco de Gesso 
e Cal  

33.0; 50.0; 75.0; 91.0 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 - 

Gesso de Paris  20.0; 30.0; 40.0; 50.0; 
60.0; 70.0; 80.0; 90.0; 

95.0; 100.0 

7.2; 9.2; 11.5; 14.4; 
18.1; 23.22; 31.1; 45.1; 

57.5; 283.0 

- 

Celulose  20.0; 30.0; 40.0; 50.0; 
60.0; 70.0; 80.0; 90.0; 
92.0; 94.0; 96.0; 98.0; 
98.5; 99.0; 99.5; 99.6; 
99.7; 99.8; 99.9; 100.0 

 

2.8; 3.2; 3.7; 4.2; 4.9; 
5.8; 7.2; 10.3; 14.5; 

22.4; 25.7; 31.1; 42.9; 
47.6; 54.3; 65.2; 88.8; 

97.9; 110.9; 131.7 

- 

Gesso Projectado  0.0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 
0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 

0.95 

0.0; 0.6; 0.8; 0.9; 1.1; 
1.4; 1.7; 2.2; 3.2; 5.5; 

9.2 

- 

Gesso Cartonado  0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 
0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 0.95 

1.9; 2.4; 2.9; 3.4; 4.0; 
4.8; 6.0; 8.0; 12.3; 18.2 

- 

Betão 0.0; 25.2; 44.9; 65.0; 
80.0; 89.8; 98.1 

0.0; 21.4; 27.8; 41.8; 
62.9; 80.4; 106.6 

- 

[2] Reboco à base de 
ligantes 

hidráulicos 

45.0; 65.0; 95.0 - 0.0; 1.0; 4.0 

[3] Argamassa de 
cimento 

25.1; 25.4; 44.5; 45.1; 
64.8; 65.2; 84.7; 85.4; 
95.2; 95.6; 97.6; 97.7 

- 11.7E
-3; 12.6 E

-3; 15.6 

E
-3; 16.6 E

-3; 26.8 E
-3; 

22.6 E
-3; 32.8 E

-3; 33.0 

E
-3; 46.1 E

-3; 46.7 E
-3; 

53.8 E
-3; 54.8 E

-3  

Contraplacado 11.3; 32.8; 43.2; 57.6; 
78.6; 84.3; 93.6; 97.3 

- 1.7 E
-2; 4.6 E

-2; 5.4 E
-2; 

7.1 E
-2; 10.9 E

-2; 13.9 E
-

2; 18.8 E
-2; 24.2 E

-2 
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3.1.3. PERMEABILIDADE AO VAPOR 

Pode dizer-se que a permeabilidade ao vapor (δp) é a quantidade de vapor de água que passa por 
unidade de superfície de um material com determinada espessura e por unidade de tempo quando, por 
exemplo, entre este e a ambiência existe uma diferença de pressão.  

Nos estudos de transferência de humidade em fase de vapor é fundamental conhecer o Coeficiente de 
Permeabilidade ao Vapor de Água dos diversos materiais de construção para ser possível a correcta 
concepção da envolvente face à difusão de vapor. 

A ISO 12752 indica o protocolo de ensaio de materiais para a determinação da permeabilidade ao 
vapor. 

O quadro 6 define os valores do Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor de alguns materiais de 
construção, incluindo os utilizados na presente dissertação. 

Quadro 6 – Valores do Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor de Água. 

Referência Material δp  [kg/(m.s.Pa)]  

[1] Reboco de Gesso e Cal 2.64 a 3.77 E-11 

Gesso de Paris 2.40 E-11 

Celulose 1.29 a 1.81 E-10 

Gesso projectado 1.83 a 4.30 E-11 

Gesso Cartonado 1.76 a 4.32 E-11 

Betão 1.00 E-11 a 1.00 E-16 

Placas de Gesso Acrílico 6.03 E-12 a 2.01 E
-11 

[4] Gesso projectado pintado com tinta Vinílica 7.49 a 8.61 E-11 

Gesso projectado pintado com tinta Acrílica 1.42 a 1.60 E-11 

Gesso Cartonado 2.00 a 2.11 E-11 

Gesso Cartonado pintado com tinta Vinílica 1,09 a 1,13 E
-11 

[5] Linóleo 0.10 E
-12 

Elementos cerâmicos vitrificados 0.62 a 1.90 E-12 

[6] Madeira 9.83 E
-13 

[4] – in “A importância da Inércia Higroscópica no Comportamento Higrotérmico dos Edifícios – Anexo B”, 

(Ramos, 2007) 

[5] – in Nota de Informação Técnica – NIT.002 - LFC 1998 (Freitas e Pinto, 1998) 

[6] – in Moisture performance of building materials: From material characterization to building simulation using the 

Moisture Buffer Value concept - anexo A (Marc & Mendonça, 2008) 
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3.1.4. MBV 

Como referido no capítulo 2, ponto 2.5., o MBV é uma propriedade que caracteriza a capacidade dos 
materiais em armazenar humidade, contribuindo para a moderação das variações de humidade nos 
ambientes interiores. 

A determinação do MBV dos materiais segue o protocolo definido no âmbito da NORDTEST. 

Propriedades como a massa volúmica (ρs), calor específico (cp), condutibilidade térmica (λ), 
permeabilidade ao vapor de água (δp), curva higroscópica (ϕ, w) e a porosidade são necessárias para a 
determinação do MBV por simulação. 

O quadro 7 apresenta os valores das propriedades referidas no parágrafo anterior para alguns 
materiais, (à excepção da permeabilidade ao vapor e curva higroscópica já referidos nas subsecções 
anteriores), incluindo os utilizados na presente dissertação.  

Quadro 7 – Valores necessários à determinação do MBV por simulação. 

Referência Material Massa 
volúmica 

[kg/m3] 

Calor 
específico 

[J/(kg.K)] 

Condutibilidade 
térmica 

[W/(m.K)] 

Porosidade 

[-] 

[1] Reboco de 
Gesso e Cal 

1200 850 0.31 0.65 

Gesso de 
Paris 

1240 980 0.85 0.33 

Celulose 55 1880 0.04 0.90 

Gesso 
Projectado 

1200 850 0.31 0.65 

Gesso 
Cartonado 

730 850 0.31 0.65 

Betão 1400 1000 0.51 - 

Placas de 
Gesso Acrílico 

690 850 0.31 0.65 

[2] Reboco à 
base de 
ligantes 

hidráulicos 

1900 a 
2000 

840 1.15 - 

[3] Argamassa de 
cimento 

1050 a 
2200 

840 a 980 1.71 a 2.04 0.33 

Contraplacado 445 a 799 1880 0.09 a 0.11 - 

 

O valor do MBV ainda não é fácil encontrar em catálogos de propriedades de materiais. Porém, 
apresentar-se-ão no quadro seguinte os valores conhecidos. De referir que a espessura do material 
condiciona o valor do MBV assim como a curva higroscópica adoptada no cálculo, a temperatura e 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

 

24 
 

humidade relativa a que o provete foi exposto, o ciclo de exposição e o coeficiente de transferência 
vapor-ar (βp). 

Quadro 8 – Valores do MBV (“Moisture Buffer Value”). 

Referência Material Espessura  

[mm] 

MBV 

[g/(m2.%HR)] 

[*] Reboco de Gesso e Cal 20.0 1.20 

Gesso de Paris 20.0 1.96 

[4] Gesso Cartonado 12.5 0.98 

Gesso Cartonado pintado com tinta vinílica 12.5 0.64 

Gesso Projectado 21.0 0.72 

Gesso Projectado pintado com tinta acrílica 21.0 0.70 

[7] Placas de Abeto (madeira proveniente do Abeto) - ~1.20 

Betão  - ~0.42 

Madeira laminada com verniz - ~0.45 

Gesso  ~0.70 

[*] – valores calculados por simulação no âmbito da presente dissertação (ver pág.42) 

[7] – in catálogo “BYG – DTU” (Rode, Peuhkuri, Hansen) 

 

As propriedades de diversos materiais podem ser encontradas nos seguintes documentos. 

• prEN 15026; 

• Catálogos de Propriedades Higrotérmicas (Hansen & Jansens, 1996); 

• “Sorption Isotherms of Interior Finish Materials” (Hansen, K.K., 1986); 

• “Masonry Construction Manual” (Pfeifer, G., Ramcke, R., Achtziger, J., Zilch, K., 2001); 

• “Higrothermal Properties of building Materials and Products” (Kumaran, M. K., 2001); 

• “Catalogue of Material Properties, Report Annex XIV, Page 2.2; 

• Fraunhofer Institute of Building Physics, Holzkirchen, Germany, data; 

• “Vapor Permeability Testing” (Galbraith G. H., MCLean, R. C.), June 1993; 

• “W. C.  Water Vapor Sortion Measurements of Common Building Materials”, ASHRAE 
Transactions, (Richards, R. F.), 1992; 

• Institute for Research in Construction, NRC, Canada, data; 

• “Building materials and products-Hydrothermal properties”-Tabulated design values, 
(Imaizumi Shizuyo (Ochanimizu Univ., Fac. of Living Sci.), Okino Keiko (Ochanimizu 
Univ., Fac. of Living Sci.) Ogura Tomoko (Ochanimizu Univ., Fac. of Living Sci.), 
Tsuyuki Shiho (Ochanimizu Univ., Fac. of Living Sci); 

• “Moisture properties of some modern building materials”, (Hedenblad, G., 1996); 
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• “Humidade Ascencional”, (Freitas, V., Torres, M., Guimarães, A., 2008); 

• Biblioteca dos modelos “Quarto” e “MBVsim1”, (Ramos, 2007); 

• Propriedades Higrotérmicas de Materiais de Construção (Lanzinha e Freitas); 

• IEA – Anexo 24 (Kumaran M., 1996); 

• “A importância da Inércia Higroscópica no Comportamento Higrotérmico dos Edifícios – 
Anexo B”, (Ramos, 2007); 

• Nota de Informação Técnica – NIT.002 - LFC 1998 (Freitas e Pinto, 1998); 

• Moisture performance of building materials: From material characterization to building 
simulation using the Moisture Buffer Value concept - anexo A (Marc & Mendonça, 
2008); 

• “A Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa 
Interior”, presente dissertação (Moura, I., 2009); 

• Catálogo “BYG – DTU” (Rode, Peuhkuri, Hansen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

27 
 

 

 

 

 

4  

                     SIMULAÇÃO NUMÉRICA 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO  

Durante os últimos anos foram desenvolvidos vários modelos para calcular o comportamento térmico 
dos edifícios. No entanto, a maioria das ferramentas de simulação do comportamento térmico dos 
edifícios mais comummente utilizadas, trata a troca de humidade com a envolvente de uma forma 
simplificada. Esta abordagem é muitas vezes suficiente desde que as condições médias de humidade 
relativa sejam a única preocupação. Contudo, se a exactidão das flutuações da humidade relativa 
interior é relevante tornam-se necessários novos modelos que combinem a simulação térmica dos 
edifícios com a simulação higrotérmica. 

Neste capítulo será apresentado um modelo de simulação higrotérmica que tem em conta os processos 
de transporte conjugados de calor, ar e humidade. Designa-se por HAM-Tools (Heat, Air and 
Moisture), foi desenvolvido por Kalagasidis (2004) e o objectivo principal desta ferramenta é obter 
simulações de processos de transferência relacionados com a física das construções, transporte de 
massa e calor nos edifícios e materiais de construção. 

De salientar, que o programa utilizado não é comercial, constituindo apenas uma ferramenta de estudo 
e desenvolvimento das questões relacionadas com os processos referidos. A escolha deste programa 
deveu-se à adequabilidade ao estudo pretendido, ou seja, adequabilidade à avaliação da influência dos 
materiais de revestimento interior nas variações da humidade relativa interior. 

 

4.2. PROGRAMA DE CÁLCULO UTILIZADO  

Inserido em ambiente MatLab®, o programa HAM-Tools utiliza a linguagem de programação gráfica 
Simulink®, cujo “código” é desenvolvido como uma biblioteca de procedimentos de cálculo pré-
definidos (ferramentas), onde cada uma suporta o cálculo dos processos de transferência de calor, ar e 
humidade só numa parte do edifício ou num sistema de interacção.  

As referidas ferramentas são agrupadas em cinco subsistemas de acordo com a sua funcionalidade: 

• Construções (partes da envolvente do edifício); 
• Zonas (volume de ar do quarto); 
• Sistemas (AVAC); 
• Auxiliares (dados climáticos); 
• Ganhos (ganhos ocasionais). (Kalagasidis, 2004) 
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O Simulink® pode ser descrito como uma ferramenta de desenvolvimento, simulação e análise de 
sistemas dinâmicos. 

Na abordagem gráfica Simulink®, a biblioteca do HAM-Tools® possui o aspecto que se apresenta na 
figura 15, onde os cinco subsistemas aparecem em pastas separadas. Os blocos representativos de cada 
subsistema representam-se na figura 16: 

 

 

Fig.15 – Aspecto da biblioteca do HAM-Tools® e respectivos subsistemas. 

 

 

Fig.16 – Blocos representativos de cada subsistema. 

 
Dentro de cada bloco encontra-se uma vasta gama de funções aritméticas e outros componentes que 
poderão ser personalizados pelo utilizador. As referidas funções são traduzidas sob a forma de 
equações que representam: o balanço energético de um compartimento, o balanço de humidade de um 
compartimento, a transferência unidireccional de ar e calor em elementos construtivos, a transferência 
unidireccional de humidade em elementos construtivos, a transferência unidireccional de calor, ar e 
humidade em superfícies de elementos construtivos expostas ao ambiente exterior e a transferência 
unidireccional de calor, ar e humidade em superfícies de elementos construtivos expostas ao ambiente 
interior.    

Como parte do pacote MatLab®, o Simulink® tem ainda incorporado agentes de resolução de 
equações diferenciais ordinárias que são automaticamente configuradas em tempo de execução do 
modelo (Kalagasidis, 2004). Assim o utilizador terá apenas de ter atenção ao modelo físico a 
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desenvolver e consequentemente à introdução dos dados, pois a resolução numérica é assegurada pelo 
próprio Simulink®. 

O modelo de simulação pretendido para o presente estudo, surge da conjugação e interacção dos 
blocos que traduzem físico/matematicamente o quarto virtual e consiste numa adaptação do modelo 
disponibilizado em www.IBPT.org (International Building Physics Toolbox in Simulink) pela autora 
do programa HAM-Tools®. 

 
4.2.1. MODELAÇÃO APLICADA 

4.2.1.1. SIMULAÇÃO DO VALOR DO MBV 

A determinação do valor do MBV dos revestimentos utilizados nas simulações do comportamento 
higrotérmico do quarto virtual, efectuou-se com recurso à simulação numérica. Foi necessário 
determinar os valores referidos por serem desconhecidos e por serem necessários à aplicação do 
modelo de inércia higroscópica (capítulo 5, subsecção 5.B.4). A modelação numérica utilizada nesta 
simulação recorre ao programa HAM-Tools® e o modelo em ambiente Simulink® apresenta-se na 
(Fig.17) através da interface principal com o utilizador: 

 

 

Fig.17 – Modelo MBVsim1. 

 

O princípio de cálculo subjacente a este modelo apresenta uma estrutura genérica que contempla as 
condições fronteira em termos de temperatura e humidade relativa a que a amostra é submetida, as 
equações do Balanço Energético e do Balanço de Humidade que interessam ao cálculo do 
comportamento higrotérmico da amostra. (Fig.18) 
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Fig.18 – Esquema de simulação do modelo MBVsim1 (adaptado Ramos, 2007). 

 

O modelo “MBVsim1” destina-se à análise de amostras homogéneas sem pintura. 

 

4.2.1.2. COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DE UM COMPARTIMENTO 

Para o estudo a realizar na presente dissertação, adoptou-se um modelo já utilizado para a simulação 
numérica do comportamento higrotérmico global de um compartimento (Ramos, 2007). 

A figura 19 mostra a interface principal com o utilizador do modelo utilizado na simulação: 

 

 

Fig.19 – Modelo “Quarto” adaptado a partir do modelo SC_CE1_Case600_open. 

 

De acordo com as características físicas/construtivas definidas para o quarto, o modelo apresenta uma 
estrutura genérica onde se contemplam os diversos Elementos (j) que configuram o quarto, as 
Condições Fronteira (solicitação climática), os Ganhos, a Ventilação e as interacções físicas no 
interior do próprio compartimento (balanço energético e balanço de humidade). (Fig.20) 
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Fig.20 - Esquema de simulação do modelo Quarto (adaptado Ramos, 2007). 

 

É importante salientar que ao contrário de um programa comercial, cuja criação foi pensada para uma 
utilização acessível a qualquer utilizador logo, com relativa facilidade de “manuseamento”, a 
modelação utilizada na presente dissertação acarreta algumas dificuldades quer em termos de 
introdução de dados, como em termos de saída e tratamento desses. 

 

4.3. DADOS 

Para que ambas as modelações sejam exequíveis é necessário, como já se referiu, introduzir 
determinados dados: 

• Dados gerais; 
• Propriedades dos materiais; 
• Coeficientes de transferência; 
• Dados climáticos. 

Os Dados Gerais englobam a geometria do elemento de construção, os materiais constituintes, as suas 
espessuras, as condições de temperatura, humidade relativa e pressão de vapor exterior. Estes últimos 
retirados do programa METEONORM® (Ramos, 2007) referentes a Portugal, nomeadamente à cidade 
de Lisboa. 

Em termos de Propriedades dos Materiais, a modelação em análise utilizará para cálculos 
higrotérmicos as seguintes: Massa volúmica seca, ρs; Calor específico, cp; Condutibilidade térmica, 
λ(T, w); Curva higroscópica, (ϕ, w); Permeabilidade ao vapor, (ϕ, δp); permeabilidade ao ar, k; 
Absorção de radiação solar, αsol; Emissividade, ε; Transmissividade, τ. 

Cada uma das referidas propriedades apresenta diferentes níveis de importância para os objectivos da 
presente dissertação. Por exemplo, no que concerne ao conjunto de propriedades que afectam 
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essencialmente o comportamento térmico: calor específico, condutibilidade térmica e a sua 
dependência face à humidade e temperatura, absorção de radiação solar, emissividade e 
transmissividade, a sua variação não introduz alterações realmente significativas nos resultados 
(Ramos, 2007), desde que se empreguem valores verosímeis e coerentes para os elementos simulados. 
Para materiais genéricos, esses valores são retirados de bases de dados como Kumaran (1996). 

Por outro lado, a massa volúmica seca, a curva higroscópica e a permeabilidade ao vapor constituem 
um grupo de propriedades que requerem maior precisão e cuidado na adopção de valores. Para o 
processo de cálculo em análise, os valores da permeabilidade ao vapor, correspondem a um coeficiente 
de transporte global. 

Outro grupo de dados com relevância considerável para a realização de simulações higrotérmicas é o 
dos Coeficientes de Transferência de Calor e Humidade entre as superfícies de um edifício (ou 
material) e o ar que com elas contacta. Torna-se então necessário definir os valores do coeficiente de 
transferência de calor por convencção, hc, e do coeficiente de transferência de vapor ar-superfície para 
um gradiente de pressão de vapor, βp. Estes valores são introduzidos no programa HAM-Tools®. 

Para as simulações operadas, os valores do coeficiente de transferência de calor por convencção, hc, 
foram retirados da norma prEn 15026 e apresentam-se no quadro 9. 

Quadro 9 – Valores para o coeficiente de transferência hc, adoptados (adaptado Ramos, 2007) 

Fluxo de calor hc,i [W/(m2.K)]  hc,e [W/(m2.K)]  

Horizontal 2,5 28,0 

hc,e=4+4.vv  (*)  Ascendente 5,0 

Descendente 0,7 

(*) de acordo com a prEN 15026, em que vv é a velocidade do ar admitida igual a 6 [m/s] 

 

O coeficiente de transferência de vapor ar-superfície, para um gradiente de pressão de vapor, βp, tem 
por base a consideração da existência de uma camada de ar estagnado adjacente à superfície de um 
elemento, que o vapor tem de ultrapassar por difusão (Sanders, 1996). 

Variadíssimos autores obtiveram valores de βp, baseados em expressões matemáticas e relações entre 
elas, que têm em conta essencialmente uma espessura de difusão equivalente à superfície, sd,spf, e a 
permeabilidade ao vapor no ar, δa. Dessas expressões resultaram valores para βp que vão desde  
6,3x10-9 a 2,4x10-8 [s/m]. O mesmo sucede ao valor de sd,spf, que dependendo dos autores pode variar 
entre os 0,004 e 0,03 [m]. 

Como existe uma gama alargada para os referidos valores e discrepância entre os valores admitidos 
por cada autor, foi então assumido (Ramos, 2007) como valor inicial a utilizar nas simulações, 
βp=2,0x10-8 [s/m] correspondente a um sd,spf =0,01 [m], por serem os valores adoptados em geral em 
referências como Hagentoft, 2001 e Rode et al, 2005.  

O valor de βp=2,0x10-8 pretende caracterizar o comportamento do elemento sem tratamento 
superficial, isto é, sem pintura, ou com uma pintura, mas bastante permeável. Por outro lado, o valor 
de βp=2,0x10-12 (ou βp=2,0x10-50 no caso das simulações do valor do MBV) pretende traduzir o 
comportamento do elemento com tratamento superficial, isto é, por exemplo, com uma pintura muito 
pouco permeável, tornando-o higroscopicamente inactivo. 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

33 
 

Por fim temos os Dados Climáticos Exteriores necessários à definição das condições fronteira 
utilizadas pelo programa HAM-Tools®, isto é, necessários para a caracterização da ambiência 
envolvente dos elementos em análise. São eles a temperatura do ar, temperatura de ponto orvalho, 
radiação global em superfície horizontal, radiação difusa em superfície horizontal, radiação directa em 
superfície normal, radiação incidente de grande comprimento de onda, velocidade do vento, direcção 
do vento, pressão total e pluviosidade, sendo que estes três últimos parâmetros não são relevantes para 
o estudo em questão. 

Os dados referidos são introduzidos no programa HAM-Tools® através de um ficheiro cujo conteúdo 
comporta os valores de cada um dos parâmetros acima citados, associados a um intervalo de tempo, 
que para ambas as simulações corresponde a um regime horário.  

De referir, relativamente ao parâmetro radiação solar, a necessidade de introduzir na simulação do 
comportamento higrotérmico do quarto a orientação e inclinação de cada superfície, sendo os dados 
depois tratados por uma rotina do programa de cálculo. 

No caso da simulação do valor do MBV os Dados Climáticos remetem-se aos valores da temperatura e 
humidade relativa em contacto com o material. 

Na simulação do comportamento higrotérmico do quarto os Dados Climáticos utilizados foram 
gerados (Ramos, 2007) no programa METEONORM® que se mostrou suficiente para a geração dos 
dados necessários para a análise pretendida, uma vez que é possível obter variações da temperatura 
exterior, da humidade relativa exterior e da pressão de vapor exterior para um período de tempo 
alargado (um ano neste caso). Também a radiação solar pode ser obtida através do METEONORM®. 

Quadro 10 – Síntese dos dados necessários às simulações no programa HAM-Tools. 

Gerais Propriedades dos materiais Coeficientes de 
transferência  

Dados 
Climáticos 

Geometria do 
elemento de 
construção 

Massa volúmica seca (ρs);  

Calor específico (cp);  

Condutibilidade térmica (λ(T, w)); 

Curva higroscópica adsorção ou 
desadsorção (ϕ, w); 

Permeabilidade ao vapor (ϕ, δp); 

Permeabilidade ao ar (k); 

Absorção de radiação solar (αsol); 

Emissividade (ε);  

Transmissividade (δ); 

Porosidade  

βp= 2x10-7 T [oC] 

Materiais 
constituintes 

βp= 2x10-8  HR [%] 

Espessura 
dos materiais 

Condições 
climáticas 
exteriores 

iniciais 

βp= 2x10-12  PV [Pa] 

βp= 2x10-50 

hci 

hce 

 

4.4. PRODUTO DAS SIMULAÇÕES  

Ao se trabalhar com um programa de simulação, desenho, análise estrutural, comercial ou de 
investigação, ambiciona-se a extracção de resultados necessários à obtenção de conclusões e também, 
a curto ou longo prazo, necessários para aplicar à realidade prática a que se destinam. 
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O modelo de simulação a utilizar, ao contrário de os demais programas, principalmente dos 
comerciais, não gera dados imediatos, isto é, não gera dados de fácil leitura como esquemas gráficos 
ou tabelas. Para extrair esses dados é necessário recorrer a processos pouco familiares à maioria dos 
utilizadores de programas comerciais com funcionalidades semelhantes. 

 

4.4.1. VALOR DO MBV   

Relativamente à simulação do valor do MBV, o produto fornecido pelo programa HAM-Tools® 
corresponde à variação do peso da amostra (do revestimento em análise) por m2.  

O modelo lança para um ficheiro designado por Res_weight.out (Ramos, 2007) os valores do peso da 
amostra em [kg/m2] para um período de tempo escolhido pelo utilizador, que nos casos estudados 
correspondeu a 4 dias para o Reboco de Gesso e Cal e a 7 dias para o Gesso de Paris. A escolha do 
período de simulação para cada revestimento varia consoante o tempo necessário para atingir o ciclo 
estável da variação da massa da amostra. (Fig.21) 

 

 

Fig.21 - Saída de resultados da simulação do modelo MBVsim1. 

 

À semelhança do que sucede nas simulações do comportamento higrotérmico do quarto virtual, os 
resultados apresentados na figura anterior, são transportados para ambiente Office®: 
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Fig.22 – Valores do peso da amostra para o respectivo período de simulação. 

 

Estes dados serão posteriormente tratados no Excel para obtenção do valor do MBV [g/(m2.%HR)]. 

 

4.4.2. COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DE UM COMPARTIMENTO 

No final de cada simulação, o programa HAM-Tools®, mais precisamente o modelo criado em 
ambiente Simulink® lança para um ficheiro do tipo “OUT” designado por Res_room.out (Ramos, 
2007) os valores da temperatura e da humidade relativa que se verificam no interior do quarto virtual 
para um determinado período, que no caso em análise correspondeu a 1 ano. (Fig.23) 

 

Fig.23 – Saída de resultados da simulação no ambiente MatLab®. 
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Esses dados são então transportados para ambiente Office®, nomeadamente para o Excel, e aí 
trabalhados de forma a retirar esquemas gráficos de leitura mais acessível.    

A figura 24 representa os valores da temperatura e humidade relativa interior em ambiente Office®: 

 

 

Fig.24 – Valores da temperatura interior e humidade relativa interior em ambiente Office® transportados do 

ambiente MatLab®. 
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5  

APLICAÇÃO DO MODELO DE 
INÉRCIA HIGROSCÓPICA 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO  

A aplicação de um qualquer programa exige que se realize uma espécie de sequência de investigação. 
No modelo que se apresenta a sequência seguida foi a seguinte: primeiramente pesquisaram-se os 
parâmetros dos materiais a serem testados, seleccionaram-se, introduziram-se no modelo (programa) e 
por fim validou-se o modelo através dos resultados obtidos. 

  

5.A. MBV 

5.A.1. CONDIÇÕES DE SIMULAÇÃO 

Como referido em 4.2.1.1, foi necessário utilizar o modelo “MBVsim1” para retirar o valor do MBV 
correspondente aos revestimentos higroscopicamente activos nas simulações do comportamento 
higrotérmico do compartimento. 

O processo de simulação inicia-se com a abertura do ambiente MatLab® e da inserção neste do 
modelo “adapt2_cin1” (Ramos, 2007), que contém o conjunto de ficheiros necessários para proceder à 
simulação do MBV e que por sua vez contêm os dados mencionados em 4.3. bem como as rotinas 
necessárias ao processo de simulação em análise. 

É no menu designado por “Current directory” que se visualizam todos os ficheiros necessários às 
simulações. (Fig.25) 
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Fig.25 – Ecrã principal. 

 

Após introdução dos dados, correspondentes às propriedades dos revestimentos a estudar, no ficheiro 
“Gypsum_MBVsim1” é necessário importar para o menu “Workspace” o ficheiro “GYPSUM.mat”. 
Depois dos passos mencionados procede-se às alterações no modelo “MBVsim1” para cada uma das 
condições de simulação do MBV. 

 

5.A.2. INTRODUÇÃO DE DADOS 

As alterações no modelo “MBVsim1” consistiram em colocar em correspondência os parâmetros dos 
materiais a simular neste, com as simulações efectuadas do comportamento higrotérmico do quarto 
virtual.  

É então necessário introduzir os dados que caracterizam as propriedades higrotérmicas do Reboco de 
Gesso e Cal e do Gesso de Paris, (revestimentos adoptados nas simulações do comportamento 
higrotérmico do compartimento), no ficheiro correspondente. (Fig.26) 
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Fig.26 - Ficheiro de edição dos dados dos materiais (Gypsum_MBVsim1.asv). 

 

É também fundamental introduzir no modelo “MBVsim1” o valor do coeficiente de transferência, βp, 
igual ao utilizado nas simulações do quarto virtual. 

Dentro do bloco “SAMPLE” introduz-se o valor de βp, a espessura do material, assim como o próprio 
material. (Fig.27) 

 

 

Fig.27 – Bloco “SAMPLE” do modelo “MBVsim1”. 

 

Antes de dar início à simulação fixa-se o período de simulação no bloco “Configuration Parameters”. 
(Fig.28) 

 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

 

40 
 

 

Fig.28 – Bloco “Configuration Parameters” do modelo “MBVsim1”. 

 

5.A.3. CARACTERÍSTICAS DAS SIMULAÇÕES 

Relativamente à simulação do MBV as características resumem-se no quadro 11: 

Quadro 11 – Características das simulações do MBV. 

Material HRmax[%] 

 

HRmin[%] T[oC] βp [kg/(m2.s.Pa)] Tempo  

de  

simulação  

[dias] 

Ciclo 
teórico 

[h] 

Esp. 

[mm] 

a que o provete é submetido Face Contraface 

(epoxy) 

Gesso 

Paris 

75 33 23 2x10-8 

 

1x10-50 7 dias 

 

20 

Reboco  

Gesso e 

Cal 

75 33 23 2x10-8 

 

1x10-50 4 dias 

 

O coeficiente de transferência de vapor à superfície βp= 1x10-50, muito reduzido, simula o efeito da 
pintura epoxy na contra-face das amostras testadas, tornando-a inactiva no processo 
adsorção/desadsorção da humidade relativa a que as amostras se sujeitaram.  

 

5.A.4. RESULTADOS 

Tendo em conta as características das simulações do MBV (quadro 11) obtiveram-se os ciclos da 
variação da massa dos materiais simulados. (Fig.29, 30, 31 e 32)  
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Fig.29 – Ciclo da variação da massa do provete com Reboco de Gesso e Cal na face (4 dias). 

 

 

Fig.30 – Ciclo estável da variação da massa do provete com Reboco de Gesso e Cal na face. 

 

 

Fig.31 – Ciclo da variação da massa do provete com Gesso de Paris na face (7 dias). 
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Fig.32 – Ciclo estável da variação da massa do provete com Gesso de Paris na face. 

 

A amostra correspondente a Reboco de Gesso e Cal necessitou de menos dias de simulação para ser 
obtido o ciclo estável comparativamente à amostra que considera o Gesso de Paris. Mas o peso da 
amostra correspondente a Reboco de Gesso e Cal apresentou valores inferiores aos verificados na 
amostra de Gesso de Paris. 

A análise do ciclo estável para ambas as amostras apresenta um valor para o MBV do Reboco de 
Gesso e Cal inferior ao do Gesso de Paris, ou seja, a capacidade de armazenamento de humidade por 
parte do Gesso de Paris é superior. (Fig.33) 

 

 

Fig.33 – Comparação entre o ciclo estável de cada amostra. 

 

Quadro 12 – Valor do MBV para cada amostra. 

MBV - Reboco de Gesso e Cal 

[g/(m2.%HR)] 

MBV - Gesso de Paris 

[g/(m2.%HR)] 

1,20 1,96 
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A capacidade higroscópica do Gesso de Paris é superior à do Reboco de Gesso e Cal. 

De acordo com a classificação proposta por Ramos (2007), ambos os materiais possuem uma boa 
capacidade de armazenamento de humidade. Inserem-se na classificação “Bom”. (Fig.34) 

 

 

Fig.34 – Classificação de elementos quanto à sua capacidade de armazenamento de humidade proposta por 

Ramos (2007). 

 

5.B. COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DE UM COMPARTIMENTO  

5.B.1. CONDIÇÕES DE SIMULAÇÃO 

5.B.1.1. GERAIS 

Foi referido em 4.2. que o modelo utilizado para se proceder às simulações surge de uma adaptação 
por parte de Ramos (2007) ao modelo desenvolvido por Kalagasidis (2004) (ver figura 19 para modelo 
“Quarto”). Este modelo foi desenvolvido para simular o comportamento higrotérmico de um 
compartimento paralelepipédico com área em planta igual a 12,25 m2 (3,5x3,5) e volume igual a 
30,625 m3 (pé direito livre de 2,5 m), composto por 4 paredes, tecto, pavimento e uma janela com 1m2 
de área. 

Uma das paredes é exterior sendo as restantes interiores e considerando-se em contacto com 
compartimentos de igual configuração, assim como o tecto. Esta consideração era necessária para que 
a validação do modelo fosse verificada sem necessidade de recorrer à simulação simultânea de 
compartimentos adicionais. A janela surge orientada a sul e é constituída por vidro duplo. (Fig.35) 
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Fig.35 – Esboço do quarto virtual. 

 

O quadro 13 resume as principais características geométricas/construtivas do compartimento que 
interessam à presente dissertação: 

Quadro 13 – Principais características geométricas/construtivas do compartimento. 

Elementos 

Características 

Parede exterior Paredes interiores Tecto / Pavimento 

Dimensões  

[m2] 

3,5 x 2,5 3,5 x 2,5 3,5 x 3,5 

Configuração 
construtiva 

  
 

 

5.B.1.2. ESPECÍFICAS  

Neste ponto apresenta-se o processo de simulação utilizado para a obtenção dos dados necessários à 
análise pretendida, ou seja, necessários para entender a influência que determinados revestimentos 
interiores sob determinadas condições higrotérmicas podem ter nas variações da humidade relativa. 

Um enquadramento genérico das condições do compartimento alvo de simulação foi dado no ponto 
anterior (5.B.1.), sendo que neste ponto serão detalhadas as variações introduzidas nos elementos 
construtivos do compartimento, o ponto de partida adoptado para proceder às simulações e alguns dos 
processos envolvidos até à obtenção dos resultados. 

O processo de simulação inicia-se com a abertura do ambiente MatLab® e da inserção neste dos 
ficheiros que constituem o modelo “Quarto” (Ramos, 2007) e que contêm os dados mencionados em 
4.3., bem como as rotinas necessárias ao processo de simulação em análise. 

Ao abrir o modelo “Quarto”, no menu designado por “Current directory”, é possível visualizar todos 
os ficheiros que o constituem e que estão por detrás dos processos necessários à simulação. (Fig.36) 
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Fig.36 – Ecrã principal. 

 

Para que as diferentes simulações se processem é necessário primeiramente, importar para o menu 
“Workspace” dois ficheiros: o “BTweather”, onde se encontram os dados climáticos extraídos do 
programa METEONORM® referido em 4.3, e o ficheiro “Start” (Ramos, 2007) necessário para gerar 
através de processos iterativos, as condições iniciais de temperatura e humidade relativa dos elementos 
que compõem o compartimento virtual e assim fornecer um ponto de partida às simulações (Fig.37). 

 

 

Fig.37 – Ficheiros necessários para a realização das simulações. 

 

Decidiu-se utilizar para a presente dissertação, apenas os dados climáticos relativos a Lisboa 
(BTweatherL.mat). 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

 

46 
 

Depois dos passos atrás mencionados procede-se às alterações no modelo para cada uma das 
condições de simulação. 

 

5.B.2. INTRODUÇÃO DE DADOS 

A introdução dos dados no modelo “Quarto” (Fig.19) constitui um dos passos fundamentais para se 
proceder às simulações. 

A caixa que se apresenta na figura 38 é onde se introduzem dados como o coeficiente de transferência 
de vapor βp, as características construtivas e de revestimento do elemento e a espessura de cada 
camada que o constitui. Os restantes dados foram mantidos tal como no modelo original 
disponibilizado. 

 

 

Fig.38 – Caixa de diálogo correspondente ao bloco do Tecto (“Ceiling5”) do modelo “Quarto”. 

 

Os dados referidos em 4.3., que caracterizam as propriedades higrotérmicas dos materiais de 
revestimento em estudo, encontram-se no ficheiro “BESTEST.mat”, sendo possível adicionar e/ou 
alterar propriedades dos materiais abrindo ficheiro “Mat_Quartoprot.m”. (Fig.39) 
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Fig.39 – Ficheiro de edição dos dados dos materiais (ficheiro MAT_Quartoprot.m). 

 

Em (1) é possível observar as principais propriedades de cada material contemplado no ficheiro. 
(Fig.40) 

 

 

Fig.40 - Propriedades do material Gesso de Paris presentes no ficheiro BESTEST.mat. 

 

Os dados relativos à temperatura interior mínima (Tmin) e máxima (Tmáx) e às renovações horárias 
(N) praticadas no compartimento em estudo são introduzidos no bloco “HEATING/COOLING 
SYSTEM” (1) e “Ventilation System”, (2) e (3). (Fig.41) 
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Fig.41 - Modelo “Quarto” adaptado a partir do modelo SC_CE1_Case600_open. 

 

Consideraram-se apenas dois períodos para as renovações de ar que se supõem ocorrer apenas por 
troca com o exterior sendo constante o caudal de ventilação. 

A definição de um valor mínimo e máximo para a temperatura no interior do compartimento serve 
para estabelecer um intervalo onde os valores de temperatura podem flutuar livremente no decorrer de 
cada simulação. 

No bloco “HEATER/COOLER” (4) introduz-se o valor máximo e mínimo da temperatura interior 
pretendida e no bloco “DEHUMIDIFICATION” (5) fixa-se um valor máximo para a variação da 
humidade relativa. (Fig.42) 

 

 

Fig.42 – Bloco “HEATING/COOLING” (1), Fig.41.  
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Para o presente trabalho os valores adoptados para Tmin e Tmáx interior foram 17 [ºC] e 27 [ºC], 
respectivamente. A adopção do valor de 17 [ºC] para a temperatura mínima do compartimento 
pretendeu uma aproximação à temperatura verificada no interior da grande maioria das habitações 
portuguesas, aproximando o comportamento higrotérmico do compartimento, por simulação, da 
realidade (4). 

No que respeita à humidade relativa fixou-se o valor de 90% HR (5). 

O último passo antes do início das simulações será inserir o período de simulação no bloco 
“Configuration Parameters”, que numa primeira fase corresponderá a 273 dias (por forma a encontrar 
valores equilibrados de humidade relativa e temperatura por nó do elemento construtivo (“Start”)), e 
na fase final a 365 dias (valores finais correspondentes aos 273 dias mais 365 dias). (Fig.43) 

 

 

Fig.43 - Bloco “Configuration Parameters” do modelo “Quarto”. 

 

5.B.3. CARACTERÍSTICAS DAS SIMULAÇÕES 

Partindo do quarto virtual com a constituição referida em 5.B.1.1, realizaram-se 6 simulações com 
configurações distintas, fazendo variar o nível de higroscopicidade interior e a taxa de ventilação. 

De forma a explicar a denominação atribuída a cada configuração, apresenta-se o seguinte quadro 
esquemático (Quadro 14): 
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Quadro 14 – Esquema representativo das configurações interiores do modelo “Quarto”. 

 

      

Sem 
revestimentos 

Ih0 Ih 0 - - 

 

-  

Só tecto 
revestido 

- - Ih1 Ih1 - - 

Tecto e 
paredes 

revestidas 

- - - - Ih2 Ih2 

Ventilação  

0,6 [h-1] 

V0 - V0 - V0 - 

Ventilação  

0,8 [h-1] 

- V1 -  V1 - V1 

Conf_ 0.0 0.1 1.0 1.1 2.0 2.1 

Ihi – inércia higroscópica 

Vi - ventilação  

Nota: a representação de uma janela aberta nas configurações com ventilação igual 0,8 [h-1] é meramente 

esquemática, não correspondendo à realidade.  

  

O quadro 15 resume as características das configurações efectuadas e os dados introduzidos nos blocos 
que constituem o modelo: 

Quadro 15 – Configurações interiores do modelo “Quarto”. 

Conf_ G 
[g/h] 

N  

[h-1] 

Paredes Tecto Pavimento 

   Área 

[m2] 

βp 

[kg/(m2.s.Pa)] 

Área 

(m2) 

βp 

[kg/(m2.s.Pa)] 

Área 

[m2] 

βp 

[kg/(m2.s.Pa)] 

0.0 100 0,6 34 2x10-12 12,25 2x10-12 12,25 2x10-12 

0.1 100 0,8 34 2x10-12 12,25 2x10-12 12,25 2x10-12 

1.0 100 0,6 34 2x10-12 12,25 2x10-8 12,25 2x10-12 

1.1 100 0,8 34 2x10-12 12,25 2x10-8 12,25 2x10-12 

2.0 100 0,6 34 2x10-8 12,25 2x10-8 12,25 2x10-12 

2.1 100 0,8 34 2x10-8 12,25 2x10-8 12,25 2x10-12 
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Relativamente à parede exterior as propriedades higrotérmicas atribuídas a cada camada 
corresponderam à “cellulose” (material com potencial higroscópico e elevada permeabilidade ao 
vapor) para o revestimento exterior, a betão, “concrete”, para a camada de “alvenaria” e reboco de 
gesso e cal, “GT”, para simular o revestimento interior. (Como revestimento exterior deveria ter-se 
utilizado o poliestireno expandido pois as suas propriedades são as que mais se aproximam das 
do ETICS, no entanto, na altura da realização das simulações o conhecimento e domínio do 
programa ainda se encontrava numa fase embrionária, não tendo sido detectado na base de 
dados a existência de um material com as mesmas características deste. Após se ter efectuado 
uma revisão final da presente dissertação, com maior domínio do programa, consultou-se o 
ficheiro de edição de dados (Fig.39), detectando-se que o material denominado por “Foam 
Insulation” possuía as características pretendidas. Por questões de tempo não foi possível 
proceder-se à correcção da referida situação.) 

A camada de “alvenaria” para as paredes interiores correspondeu às propriedades atribuídas a blocos 
de betão “concrete block”. Por fim, a camada atribuída ao revestimento do tecto correspondeu ao 
Gesso de Paris, “Plaster of Paris” e a camada resistente a laje de betão, “concrete slab”, sendo que o 
revestimento do pavimento assumiu as propriedades correspondentes à madeira “Timber flooring”. 

A simulação para configuração interior 0.0 será tomada como referência, uma vez que a adopção de 
um coeficiente de transferência βp= 2x10-12 [kg/(m2.s.Pa)] para todos os elementos construtivos do 
compartimento virtual, lhe configura inércia higroscópica nula (ver 4.3).  

As simulações correspondentes às configurações 1.0 e 1.1 contemplaram o Gesso de Paris, “Plaster of 
Paris”, como material de revestimento para o tecto do quarto virtual e as simulações correspondentes 
às configurações 2.0 e 2.1 contemplaram o Reboco de Gesso e Cal como material de revestimento 
interior para as paredes. 

 

5.B.4. RESULTADOS 

Após se terem realizado as simulações que permitiram efectuar uma análise do comportamento 
higrotérmico do quarto virtual, obtiveram-se dois tipos de resultados: a variação anual da humidade 
relativa interior e da temperatura interior do quarto virtual. 

Como referido em 4.4 a transição dos resultados das simulações em ambiente MatLab® para ambiente 
Office® permite obter gráficos que mostram a variação quer da humidade relativa interior quer da 
temperatura interior para cada configuração, e como materiais mais ou menos higroscópicos permitem 
amortecer os picos de humidade relativa. As figuras 44, 45, 46 e 47 mostram os gráficos referidos para 
cada simulação e uma comparação entre eles através da sua sobreposição, permitindo evidenciar as 
diferenças em termos de amortecimento dos picos de humidade relativa que cada configuração 
proporcionou. 

Para além de uma comparação entre configurações que apenas diferem em termos de renovações 
horárias, efectuou-se ainda uma comparação entre as simulações com o mesmo número de renovações 
de ar, mas que diferem no tipo e na área de revestimentos interiores. 

Como a configuração 0.0 traduz o comportamento do quarto virtual para uma situação sem inércia 
higroscópica, serviu de referência para efectuar comparações com as outras configurações que detêm 
elementos porosos activos. 

Os gráficos seguintes mostram a variação da humidade relativa interior entre a configuração de 
referência 0.0 e as configurações 1.0 (tecto com revestimento higroscopicamente activo, paredes e 
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pavimento sem inércia higroscópica) e 2.0 (tecto e paredes com revestimentos activos e pavimento 
sem inércia higroscópica). (Fig.44 e 45) 

 

 

Fig.44 – Variação da humidade relativa interior do quarto virtual, nas configurações 0.0 e 1.0, para o periodo 

correspondente a 1 ano (Outubro a Setembro). 

 

 

Fig.45 - Variação da humidade relativa interior do quarto virtual, nas configurações 0.0 e 2.0, para o periodo 

correspondente a 1 ano (Outubro a Setembro). 

 

Analisando as imagens anteriores (Fig.44 e 45) verifica-se que a configuração 2.0 proporciona uma 
redução acentuada nos picos de humidade relativa no interior do quarto comparativamente à 
configuração 1.0, que apesar de também proporcionar uma redução nos picos de humidade relativa, 
não é tão acentuada. 

Verifica-se que no caso do gráfico da figura 44, os valores da humidade relativa correspondente à 
configuração 0.0 variam entre 25,4% para o valor mínimo e os 90% para o valor máximo, valor este 
imposto como limite no modelo utilizado; e no caso da configuração 1.0, os valores da humidade 
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relativa variam entre 32,8% para valor mínimo e os 88,9% para o valor máximo. No caso do gráfico 
da figura 45, os valores mínimos e máximos da humidade relativa que se verificam no interior do 
quarto virtual, correspondentes à configuração 2.0 são respectivamente 37,1% e 75,9%. 

A diferença entre os valores mínimos e máximos da humidade relativa fornece uma ideia primária do 
amortecimento que cada configuração proporciona nos picos de humidade relativa. 

O gráfico que compara a variação da humidade relativa entre as configurações 1.0 e 2.0 foi efectuado 
com o objectivo de ilustrar a menor/maior capacidade que cada uma possui em amortecer os picos de 
humidade relativa no interior do compartimento, isto é, ilustrar como a consideração de uma maior 
área interior possuidora de materiais higroscopicamente activos promove a atenuação da flutuação da 
humidade relativa interior. (Fig.46) 

 

 

Fig.46 – Variação da humidade relativa interior do quarto virtual, nas configurações 1.0 e 2.0, para o periodo 

correspondente a 1 ano (Outubro a Setembro). 

 

O quadro 16 sintetiza os valores mínimos e máximos da humidade relativa e da amplitude entre esses 
valores para cada configuração: 

Quadro 16 – Síntese dos valores mínimos e máximos da humidade relativa e diferença entre eles.  

Configuração HRmin [%] HRmáx [%] Amplitude [%] 

0.0 25,4 90,0 64,6 

0.1 26,7 90,0 63,3 

1.0 33,1 88,1 55,0 

1.1 32,8 88,9 56,1 

2.0 38,1 75,0 36,9 

2.1 37,1 75,9 38,8 

 

Em síntese apresenta-se o gráfico seguinte (Fig.47): 
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Fig.47 – Comparação entre as 3 configurações mais relevantes da variação da humidade relativa interior do 

quarto virtual, para o período correspondente a 1 ano (Outubro a Setembro). 

 

A variação da temperatura que se verifica no interior do quarto virtual para as configurações 0.0, 1.0 e 
2.0 foi objecto de análise de forma a avaliar a influência da inércia higroscópica do compartimento na 
evolução da temperatura interior. 

O gráfico obtido foi o seguinte (Fig.48): 

 

 

Fig.48 – Comparação entre as 3 configurações mais relevantes da variação da temperatura interior do quarto 

virtual, para o período correspondente a 1 ano (Outubro a Setembro). 

 

Como se esperava, a temperatura mais baixa ocorreu para os meses mais frios (Novembro a 
Fevereiro). Verifica-se que as diferenças de temperatura entre as configurações apresentadas são muito 
reduzidas. 
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Constata-se ainda, que para o clima de Lisboa no período correspondente ao Inverno, as temperaturas 
interiores oscilam entre os 18 e os 20 [ºC], o que permite concluir que não há necessidade de recorrer a 
sistemas de aquecimento. Por outro lado, no período correspondente ao Verão, as temperaturas 
verificadas no interior do quarto são elevadas, evidenciando a necessidade de recorrer a sistemas de 
arrefecimento. 

A temperatura interior oscilou entre os 17 [ºC] e os 27 [ºC], valores fixados nas simulações, 
verificando-se uma temperatura média anual de aproximadamente 23 [ºC] para todas as configurações. 
Realizou-se uma análise da temperatura interior em termos de valores médios, permitindo retirar 
conclusões. 

Nas figuras 49, 50 e 51 apresenta-se a evolução dos valores médios da temperatura interior e da 
humidade relativa interior: 

 

 

Fig.49 – Temperatura interior média correspondente a cada configuração para o período correspondente a 1 ano. 

 

Os valores mais baixos da temperatura média interior verificaram-se para as configurações com maior 
número de renovações de ar: 0,8 [h-1].  

Quadro 17 – Valores médios da temperatura interior para cada configuração. 

Configurações Tm [oC] 

0.0 23.10 

0.1 22.55 

1.0 23.15 

1.1 22.56 

2.0 23.15 

2.1 22.56 

 

Analisando a figura 50 e o quadro 17 verifica-se que para configurações com o mesmo número de 
renovações de ar, as que detêm inércia higroscópica (1.0 e 2.0), apresentam um valor de Tm igual e um 
pouco mais elevado do que na configuração sem inércia higroscópica (0.0). 
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Fig.50 - Comparação da temperatura média interior entre configurações com diferente inercia higroscópica mas 

igual ventilação. 

 

O mesmo sucedeu em relação às configurações 1.1 e 2.1 apesar de um valor para a temperatura média 
mais baixa.  

Conclui-se que a ventilação do compartimento é o factor mais condicionante para a variação da 
temperatura média interior.  

Ambas as configurações desprovidas de inércia higroscópica (0.0 e 0.1) apresentaram valores menores 
para a temperatura média interior.  

A variação dos valores médios da humidade relativa interior também sofre alterações. A humidade 
relativa média, HRm, sofreu as alterações que se apresentam na figura 51: 

 

 

Fig.51 – Humidade relativa interior média correspondente a 1 ano. 

 

A configuração 0.0, sem inércia higroscópica, apresentou o valor de humidade relativa média mais 
elevado. Este decresce à medida que a higroscopicidade aumenta sendo que o valor mais baixo ocorre 
para a configuração 2.1. 
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Quadro 18 – Valores médios da humidade relativa interior para cada configuração. 

Configurações HRm [%] 

0.0 58.14 

0.1 58.11 

1.0 58.12 

1.1 58.11 

2.0 58.08 

2.1 57.96 

 

Porém, a diferença da variação dos valores médios da HR entre cada configuração é inferior a 1%, não 
sendo portanto, significativa. 

Comparam-se ainda os valores médios mensais de humidade relativa interior entre as configurações 
opostas em termos de inércia higroscópica, e iguais em termos de renovações de ar: 0.0 e 2.0. 

 

 

Fig.52 – Humidade relativa média mensal às configurações 0.0 e 2.0 correspondente para o período de 1 ano.  

 

A configuração 0.0 apresentou valores médios mensais de humidade relativa mais elevados do que a 
configuração 2.0 para os meses mais frios, não sendo todavia uma diferença acentuada o que permite 
concluir que a introdução de inércia higroscópica não afecta consideravelmente os valores médios 
mensais.  

A sinusóide correspondente ao desenvolvimento das médias mensais da humidade relativa permite 
perceber a atenuação dos valores da humidade relativa com maior facilidade e o período em que a 
inércia higroscópica tem maior influência. (Fig.53) 
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Fig.53 – Sinusóide correspondente ao desenvolvimento das médias mensais da humidade relativa para o 

período de 1 ano. 

 

Entre Outubro e Fevereiro é possível observar a inércia higroscópica a funcionar: fase de adsorção da 
humidade presente no interior do quarto. Entre Março e Maio, a configuração com maior inércia 
higroscópica apresenta valores de humidade relativa mais elevados, resultantes da humidade presente 
nos revestimentos que foi adsorvida durante o período mais frio: fase de restituição. 

Se compararmos as configurações opostas em termos de inércia higroscópica e ventilação as 
diferenças relativamente ao gráfico anterior são evidentes principalmente na sinusóide correspondente. 
(Fig.54 e 55) 

 

 

Fig.54 - Humidade relativa média mensal correspondente às configurações 0.0 e 2.1 para o período de 1 ano. 
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Fig.55 – Sinusóide correspondente ao desenvolvimento das médias mensais da humidade relativa para o 

período de 1 ano. 

 

Comparando a sinusóide da figura 53 com a da figura 55, entre Outubro e Janeiro/Fevereiro, verifica-
se a aproximação dos valores médios mensais da humidade relativa de cada configuração. O 
amortecimento dos valores HRm introduzido pela inércia higroscópica da configuração 2.1 não é tão 
evidente como na configuração 2.0, devido ao aumento da ventilação que anula consideravelmente o 
efeito da inércia higroscópica. 

A figura 56 mostra as sinusóides correspondentes às 4 configurações extremas em termos de inércia 
higroscópica e de renovações de ar e ilustra a relação inércia higroscópica vs taxa de renovação de ar: 

 

 

Fig.56 - Sinusóide correspondente ao desenvolvimento das médias mensais da humidade relativa de 4 

configurações para o período de 1 ano. 

 

A figura 56 mostra que para configurações com menor taxa de renovação de ar a inércia higroscópica 
tem bastante influência, pois faz baixar consideravelmente os valores médios mensais da humidade 
relativa (configuração 2.0). 
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Portanto, de Outubro a Fevereiro (meses mais frios) a humidade relativa média (HRm) mensal vai 
crescendo com a diminuição da inércia higroscópica e aumento da taxa de ventilação, pois esta deixa 
de ter influência considerável. 

O valor da humidade relativa associada ao percentil 90 foi também analisado, permitindo avaliar mais 
fidedignamente a variação dos picos de humidade e o risco de se atingir os valores mínimos e 
máximos estipulados como aceitáveis para a saúde dos utilizadores dos espaços interiores. Significa 
que 90% dos valores da humidade relativa se encontram abaixo do valor determinado para o percentil 
90 da configuração respectiva e 10% acima. 

Quadro 19 – Valores da humidade relativa interior associada ao percentil 90 para cada configuração. 

Configuração HR90 [%] 

0.0 78.01 

0.1 76.41 

1.0 70.79 

1.1 70.89 

2.0 67.61 

2.1 68.02 

 

 

Fig.57 – Variação da humidade relativa associada ao percentil 90 para o período de 1 ano. 

 

Como referido no capítulo 2, o intervalo dos valores mínimos e máximos aceitáveis para o valor da 
humidade relativa no interior dos edifícios variam entre 30% HR e 60% a 80% HR, respectivamente. 

Neste estudo assume-se como valor máximo admissível 70% HR. 

A figura 57 mostra que nas configurações desprovidas de inércia higroscópica (0.0 e 0.1) o limite 
máximo da humidade relativa é ultrapassado. Nas configurações 1.0 e 1.1, com inércia higroscópica o 
valor da humidade relativa sofre uma diminuição, mas ainda se mantém superior a 70% HR. Só nas 
configurações 2.0 e 2.1 o valor da humidade relativa cumpre o limite estabelecido. 

A diferença entre as configurações 0.0 e 0.1 apenas se deve à taxa de ventilação, enquanto nas 
restantes a atenuação do valor da humidade relativa associada ao percentil 90 (HR90) demonstra a 
influência que a inércia higroscópica tem para taxas de ventilação reduzidas, ou seja, a HR90 é tanto 
menor quanto menor a ventilação. 
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Fig.58 – Variação dos valores mensais da humidade relativa associada ao percentil 90 correspondente ao 

período de 1 ano. 

 

Na figura 58 são evidentes os valores elevados da humidade (HR90) para os meses mais frios e para a 
configuração desprovida de inércia higroscópica (0.0). O valor da humidade relativa máxima 
admissível (70 % HR) é ultrapassado em 10 meses, sendo que nos outros 2 varia entre os 65 % HR e 
os 70 % HR para a mesma configuração. 

O valor de 90 % HR90 da configuração 0.0 para os meses mais frios era esperado tendo em conta as 
figuras 44 e 45, mesmo porque foi o limite imposto no programa de cálculo. Já no caso das 
configurações com elevada inércia higroscópica (2.0 e 2.1) a redução da HR90 é evidente ultrapassando 
o limite máximo estabelecido para a humidade relativa apenas em 2 meses (Janeiro e Fevereiro).  

Os valores da HR90 correspondentes à configuração 2.0, que se caracteriza por elevada inércia 
higroscópica e baixa taxa de ventilação, são os mais baixos e inferiores à configuração 2.1. Esta 
diferença deve-se à ventilação da configuração 2.1 ser mais elevada do que a da configuração 2.0, 
facto que diminui a relevância da inércia higroscópica. 

Foi ainda calculado outro parâmetro caracterizador do ambiente interior necessário para proceder à 
avaliação da relação entre inércia higroscópica e variação da humidade relativa interior. É ele o valor 

médio diário de humidade relativa associado ao percentil 90 ( 90,HR d). 

Quadro 20 – Valores médios diários da humidade relativa interior associada ao percentil 90 para cada 

configuração. 

Configuração 90HR ,d [%] 
0.0 75.08 

0.1 72.25 

1.0 65.90 

1.1 65.46 

2.0 61.98 

2.1 61.92 
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Fig.59 – Variação do valor médio diário de humidade relativa associada ao percentil 90 correspondente ao 

período de 1 ano. 

 

Em termos diários, os valores 90HR  baixam com o aumento da inércia higroscópica e com o aumento 
da ventilação. 

O quadro 21 apresenta um resumo dos parâmetros numéricos analisados para cada simulação no 
período de 1 ano: 

Quadro 21 – Síntese dos parâmetros caracterizadores das simulações. 

Configurações Tm [oC] HRm [%] HR90 [%] 90HR [%] 

0.0 23.10 58.14 78.01 75.08 

0.1 22.55 58.11 76.41 72.25 

1.0 23.15 58.12 70.79 65.90 

1.1 22.56 58.11 70.89 65.46 

2.0 23.15 58.08 67.61 61.98 

2.1 22.56 57.96 68.02 61.92 

 

Dispondo de todos os parâmetros higrotérmicos mencionados no quadro 21, é possível proceder à 
classificação da capacidade que um compartimento, com determinada inércia higroscópica, tem em 
amortecer a variação da humidade relativa interior.  

Recorrendo a relações empíricas (Ramos, 2007) é possível quantificar o nível de inércia higroscópica 
de um compartimento e relacioná-lo com o amortecimento potencial da sua variação de humidade 
relativa. Surge então o parâmetro AMDR que traduz a redução da amplitude média diária da variação 
da humidade relativa de uma configuração com inércia higroscópica em relação a outra configuração, 
mas de inércia higroscópica nula tomada como referência. 

 



Importância dos Revestimentos Interiores no Controlo da Humidade Relativa Interior 

63 
 

( )
( )refm90

confm90

HRHR

HRHR
AMDR

−

−
=          (5)      

 

Para a classificação atrás referida ser possível falta o parâmetro que traduz a inércia higroscópica 
diária de cada configuração (Ih,d). Esse parâmetro é função do valor do MBV de um material com 
potencial higroscópico, da superfície (área) preenchida com esse material (S), do número de 
renovações horárias de ventilação (N), do volume do compartimento (V) e ainda do período 
considerado para a produção de vapor num ciclo diário (TG).  

A expressão utilizada na presente dissertação para a definição do valor da inércia higroscópica diária, 
contempla vários elementos construtivos combinados, ou não com outros elementos normalmente 
presentes no interior dos edifícios, nomeadamente, objectos com capacidade higroscópica. (expressão 
6) 

 

TGVN

MBVSMBV

I

m

j

j,obj

n

i

ii

dh,
⋅⋅

+⋅

=
∑∑

            (6) 

 

No compartimento em análise não se contabilizou qualquer tipo de objecto com capacidade 
higroscópica no seu interior. Apenas dois tipos de materiais tipicamente utilizados em Portugal para 
revestimento de paredes e tectos. 

O quadro 22 resume os dados necessários para a determinação da inércia higroscópica diária (Ih,d ) 
para cada configuração realizada na presente dissertação:  

Quadro 22 – Dados necessários à determinação do parâmetro dh,I correspondente a cada configuração. 

Configuração MBV  

[g/(m2.%HR)] 

S  

[m2] 

N  

[h-1] 

V  

[m3] 

TG  

[h] 

Paredes Tecto Paredes Tecto 

0.0 0 0 34 12.25 0.6 30.625 8 

0.1 0.8 

1.0 1.96 0.6 

1.1 0.8 

2.0 1.20 

 

0.6 

2.1 0.8 

 

Dispondo dos dados apresentados nos quadros 21 e 22, relacionando-os através dos parâmetros 
AMDR e Ih,d, efectuou-se a análise do efeito da inércia higroscópica na variação da humidade relativa 
interior para as simulações realizadas. 

Os valores de AMDR e Ih,d correspondentes a cada configuração apresentam-se no quadro 23: 
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Quadro 23 – Valores de AMDR e Ih,d correspondentes às configurações efectuadas para o quarto virtual. 

Configurações AMDR  

[%] 

Ih,d  

[g/(m3.%HR)] 

0.0 100 0.00 

 0.1 83 

1.0 46 0.16 

1.1 43 0.12 

2.0 23 0.44 

2.1 23 0.33 

 

 

Fig.60 – Representação gráfica da relação (AMDR, Ih,d) para cada configuração. 

 

A configuração 0.0 foi tomada como referência por ser a mais desfavorável logo, o valor de AMDR 
ser 100%.  

No caso da configuração 0.1, cuja inércia higroscópica diária é igual à da configuração de referência, a 
redução da amplitude diária de variação da humidade relativa desta em relação à configuração de 
referência (AMDR) foi aproximadamente 17% devido, única e exclusivamente, à diferença entre as 
taxas de ventilação. Nos restantes casos o valor de AMDR decresce à medida que aumenta a inércia 
higroscópica diária, isto é, à medida que as configurações são providas de mais revestimentos 
higroscopicamente activos. (Quadro 23, Fig.60) 

Dispondo destes resultados é possível classificar o compartimento estudado quanto à sua inércia 
higroscópica diária recorrendo à curva de relação (AMDR, Ih,d), seleccionada por Ramos (2007), onde 
é proposta uma divisão em quatro classes de inércia higroscópica diária. (Fig.61) 
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Fig.61 – Representação gráfica da relação (AMDR, Ih,d) para cada configuração e delimitação das classes de 

inércia higroscópica diárias propostas.  

 

A cada classe corresponde um nível potencial de amortecimento da variação da humidade relativa 
interior.  

As configurações providas de inércia higroscópica que mais se aproximam da curva são a 1.0 e a 2.0, 
sendo que a primeira se encontra no início da classe III e a segunda no início da classe IV. 

Conclui-se que para o compartimento em estudo a configuração melhor classificada em termos de Ih,d 
é a 2.0, podendo mesmo fixar-se a classe IV para o compartimento em estudo.  

O desfasamento entre os pontos representativos das configurações 0.1, 1.1 e 2.1 e a curva de classes 
representada deve-se ao aumento da taxa de ventilação (Fig.62) 

 

 

Fig.62 - Representação gráfica da relação (AMDR, Ih,d) para cada configuração. Desfasamento entre a curva dos 

pontos representativos das configurações com maior taxa de ventilação e curva das classes de inércia 

higroscópica diárias propostas.  
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Exemplificando: para um valor de AMDR igual a 46 [%] obteve-se uma Ih,d igual a 0,16 
[g/(m3.%HR)]; já para um valor de AMDR igual a 23 [%] obteve-se uma Ih,d igual 0,44 [g/(m3.%HR)]. 
(Fig.63) 

  

 

Fig.63 - Representação gráfica da relação (AMDR, Ih,d) para cada configuração. Esquema para análise e 

dimensionamento dessa relação.   

 

O valor da Ih,d = 0,16 [g/(m3.%HR)] corresponde ao quarto virtual revestido somente no tecto e o valor 
da Ih,d = 0,44 [g/(m3.%HR)], ao quarto virtual revestido no tecto e paredes.  

Quadro 24 – Explicação esquemática do parágrafo anterior. 

AMDR  

[%] 

Ih,d  

[g/(m3.%HR)] 

Classe Configurações 

46 0.16 ~ III 

 

23 0.44 ~ IV 

  

 

Através desta relação é possível definir um grau de exigência AMDR e retirar o valor de Ih,d 
correspondente e dimensionar os revestimentos do quarto para obter o valor de Ih,d pretendido. 

O quadro 25 resume as classes de Ih,d propostas por Ramos (2007). 
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Quadro 25 – Classes de inércia higroscópica diária (adaptado Ramos, 2007). 

Classes Ih,d AMDR 

I 0 ≤ Ih,d < 0,06 100% ≥ AMDR > ~75% 

II 0,06 ≤ Ih,d < 0,17 ~75% ≥ AMDR > ~50% 

III 0,17 ≤ Ih,d < 0,45 ~50%≥ AMDR > ~25% 

IV 0,45 ≤ Ih,d ~25% ≥ AMDR 
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6  

                                      CONCLUSÕES  
 

 

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação avaliou e confirmou a importância dos 
revestimentos interiores no controlo da humidade relativa interior, podendo considerar-se que os 
objectivos definidos inicialmente foram atingidos, como se evidencia nos parágrafos seguintes. 

A maior parte das conclusões foram referidas ao longo deste trabalho, contudo, apresenta-se nesta 
secção um conjunto de considerações finais que permitem fornecer uma visão global do estudo 
desenvolvido. 

A análise bibliográfica sobre a importância da humidade relativa no desempenho dos edifícios 
permitiu compreender o seguinte: 

- A humidade relativa (HR) é uma propriedade física muito relevante nas construções 
associando-se ao aparecimento de diversas patologias; 

- A humidade relativa do ar interior dos edifícios influencia o conforto térmico, a percepção 
da qualidade do ar, a saúde dos ocupantes dos espaços interiores, a durabilidade dos 
materiais de construção e o consumo de energia dos edifícios. É desejável controlar a 
humidade relativa entre limites mínimos e máximos, que podem variar entre os 30% e os 
80%; 

- O balanço de humidade num compartimento depende da interacção física entre variáveis 
como a produção de vapor, fluxo de ar, temperatura e higroscopicidade; 

- Existe uma propriedade dos materiais de construção, denominada MBV, que traduz a 
capacidade dos materiais em adsorver e restituir humidade ao ambiente onde se 
encontram; 

- A inércia higroscópica existe, é importante e interfere no controlo da humidade relativa 
interior. 

A compilação de propriedades higrotérmicas de materiais de construção, necessárias à simulação do 
valor do MBV e do comportamento higrotérmico de um quarto virtual, permitiu concluir o seguinte: 

- Existem normas que estabelecem o protocolo de ensaio para a determinação experimental 
das propriedades higrotérmicas de materiais de construção; 

- O protocolo seguido para a determinação do valor do MBV foi estabelecido no âmbito da 
NORDTEST; 

- Há dificuldade em encontrar catálogos que reúnam os valores do MBV de materiais de 
construção. 
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A simulação numérica realizada na presente dissertação recorreu ao programa HAM-Tools. A sua 
utilização permitiu retirar as seguintes conclusões: 

- O programa HAM-Tools é adequado para simular o valor do MBV e o comportamento 
higrotérmico de um compartimento. A sua utilização não é linear, apresentando algumas 
dificuldades quando comparado a programas comerciais. A cada simulação referida 
corresponde um modelo distinto, desenvolvido em ambiente Simulink®;  

- O conhecimento de dados como: a geometria dos elementos de construção, os materiais que 
os constituem, a sua espessura, as suas propriedades higrotérmicas, as condições 
climáticas exteriores e os coeficientes de transferência de calor e humidade a adoptar, é 
indispensável à correcta utilização do programa e consequente obtenção de resultados; 

- O coeficiente de transferência de vapor ar-superfície (βp) assume particular relevância para 
a realização das simulações. Um valor de βp igual ou inferior a 2x10-12 [kg/(s.m2.Pa)] 
permite simular o comportamento de um elemento higroscopicamente inactivo e um valor 
de βp igual ou superior a 2x10-8 [kg/(s.m2.Pa)] simula o comportamento de um elemento 
higroscopicamente activo; 

- O modelo de simulação do valor do MBV fornece os valores do peso da amostra [kg/m2] 
para um período de simulação [s]. O modelo de simulação do comportamento 
higrotérmico do compartimento fornece os valores da temperatura [ºC] e HR [%] para um 
período de simulação [s]; 

- Adquiriu-se conhecimento e capacidade de utilização dos modelos em Simulink® para a 
simulação do valor do MBV e do comportamento higrotérmico de um compartimento. 

A simulação numérica do valor do MBV permitiu concluir: 

- O valor do MBV (Moisture Buffer Value) para os materiais Reboco de Gesso e Cal e Gesso 
de Paris é de 1,20 e 1,96 [g/(m2.%HR)], respectivamente. De acordo com a classificação 
proposta por Ramos (2007) para a capacidade de armazenamento de humidade de 
materiais, ambos se classificam de “Bom”;  

- A capacidade de armazenar humidade do material Gesso de Paris é superior à do material 
Reboco de Gesso e Cal. 

O estudo de sensibilidade sobre o comportamento higrotérmico do compartimento permitiu concluir o 
seguinte: 

- Realizou-se um estudo de sensibilidade do comportamento higrotérmico de um quarto 
virtual com base em 6 configurações interiores distintas em termos de revestimentos 
interiores e ventilação; 

- Os resultados das simulações são os valores da temperatura e humidade relativa interior em 
contínuo; 

- Demonstrou-se a influência dos revestimentos interiores com potencial higroscópico no 
controlo dos valores da HR no interior do compartimento; 

- Provou-se que configurações providas de inércia higroscópica amortecem 
consideravelmente os picos da HR; 

- Demonstrou-se que a temperatura só varia com a ventilação e quando flutua a HR também 
flutua; 
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- Efectuou-se o tratamento dos resultados das simulações em termos estatísticos, 
beneficiando as conclusões; 

- Os valores médios da humidade relativa interior (HRm) em termos anuais não 
demonstraram sofrer alterações relevantes com a variação da inércia higroscópica do 
compartimento. Já numa análise mensal, a influência da inércia higroscópica nos valores 
médios mensais da HR interior é mais evidente;  

- A análise dos valores médios mensais da HR interior, correspondentes aos meses mais frios 
do ano, mostrou com clareza a fase de adsorção de humidade por parte dos revestimentos 
seguida da fase de restituição, no período correspondente à Primavera; 

- A influência da inércia higroscópica na atenuação dos valores da HR interior é mais 
evidente quando analisada com base nos valores da HR associada ao percentil 90 (HR90). 
Deve ser com esses valores que se avalia o risco; 

- Verificou-se redução do valor da HR90 de cerca de 13% ao passar de uma situação de 
inércia higroscópica nula para outra de inércia higroscópica activa; 

- Demonstrou-se que o efeito da inércia higroscópica é considerável para valores de 
ventilação reduzidos. Aumentando muito a ventilação esta deixa de fazer sentido, ou seja, 
a atenuação dos valores de HR interior cresce com a higrometria; 

A aplicação prática do conceito de inércia higroscópica foi possível e pode sintetizar-se da seguinte 
forma: 

- O parâmetro AMDR permitiu quantificar o amortecimento produzido pelos revestimentos 
interiores em diferentes configurações higrotérmicas do quarto virtual; 

- Relacionou-se a inércia higroscópica diária (Ih,d) com a variação da HR interior, permitindo 
avaliar, com maior precisão, a importância dos parâmetros envolvidos no controlo da HR 
e mostrar claramente a influência do parâmetro ventilação. A potencialidade do uso desta 
relação para classificar compartimentos e ainda molda-los de modo a ser alcançada a 
classificação pretendida é uma realidade; 

- A dependência da inércia higroscópica diária (Ih,d) do valor do MBV comprovou a 
importância da higroscopicidade dos materiais;  

- A aplicação da relação AMDR vs Ih,d, de cada configuração estudada associada à curva que 
traduz as classes da Ih,d, demonstrou ser possível definir um grau de exigência (AMDR), 
retirar o valor da Ih,d e dimensionar como revestir interiormente o quarto para obter o 
valor da Ih,d pretendido;   

Existem muitos estudos em curso, mas o conhecimento não se encontra ainda consolidado para uma 
aplicação prática do conceito de inércia higroscópica à indústria da construção. 

Propõe-se como desenvolvimentos futuros desta dissertação as seguintes tarefas: 

- Elaborar um programa comercial de manuseamento mais acessível que permita obter, no 
mínimo, resultados semelhantes aos obtidos através do HAM-Tools, potenciando a 
aplicação prática do tema exposto à indústria da construção; 

- Medir e catalogar o valor do MBV para um maior número de materiais, seria uma mais-
valia para avaliações mais amplas da influência da inércia higroscópica nos ambientes 
interiores; 
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- Aplicar o estudo realizado na presente dissertação a museus instalados em edifícios antigos, 
dado a estabilização das condições higrotérmicas no seu interior ser fundamental para 
preservar e conservar o seu espólio, sem recurso a meios mecânicos dispendiosos. 
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