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intervenção de trabalhos de conservação e restauro, pois não se
tratando de um método invasivo, pode ajudar a orientar metodologias,
/%(!5#6!7/#!*&4#!(*$#+#,"($!#!#+*#.2).($!4#0#2"&+!#+"$/"/$(2+!7/#!,8&!
são particularmente visíveis, recorrendo a métodos convencionais.
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ste estudo foi realizado no
decorrer dos trabalhos de conservação
e restauro levados a cabo na igreja
matriz de Freixo de Numão pela empresa
Atelier Samthiago. O foco principal foi
essencialmente ao nível dos elementos
decorativos, nomeadamente altar-mor,
caixotões da capela-mor e fresco posto a
descoberto durante a intervenção.
!"#$%&$"'(!)*+,-$.)!/)$!'!$0,%-$1&'23)!0,!
possíveis defeitos estruturais, bem como de
patologias antes e pós restauro.
Estruturalmente, as paredes do edifício
são de granito, desprovidas de qualquer
isolamento, o que por si só já constitui um
foco potenciador de patologias, uma vez
que funcionam como ponte térmica, criando
locais de baixas temperaturas, o que leva
à ocorrência de humidades por ponto de
orvalho.

Estudo termográfico
de pormenor
As medições foram efetuadas recorrendo
'!45'!&65'#'!-,#5)7#81&'!9,:-)!;<=>?@!
um registador de temperatura e humidade
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1 | Vista geral exterior.
2 | Vista de pormenor da
pintura mural existente na nave
da igreja.
3 | Vista geral do teto de
caixotões da capela-mor.
4 | Vista geral interior.
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ambiente Testo 175-H2 e um medidor de
A45$0'0,!:4",#1&$'(!0,!5'0,$#'!9,:-)!
606. As condições ambiente registadas no
interior da igreja foram de uma temperatura
0,!B!CD!E'!5,:5'!.,#$1&'0'!%':!"'#,0,:F!
e de uma humidade relativa de 72%Hr.
Nestas condições, o ponto de orvalho
surge para temperaturas próximas dos 5 ºC
e na maior parte dos casos analisados a
temperatura registada nos elementos foi
de 6 ºC, o que se poderá considerar como
crítico. Foi, portanto, de todo o interesse
avaliar de que forma este parâmetro se
distribuía ao longo dos diversos elementos
e estruturas.
Inicialmente, avaliou-se a distribuição de
temperatura e humidade ao longo de toda a
nave da igreja, por forma a ter a noção dos
locais potencialmente afetados.
Avaliou-se a distribuição das humidades
:4",#1&$'$:@!'-#'.G:!0'!0$:-#$*4$23)!0,!
-,5",#'-4#':!:4",#1&$'$:!,!0'!A45$0'0,!
'5*$,%-,!%'!%'.,!0'!$7#,+'!E17H!=FH
O ponto mais frio CS1 corresponde ao
.,#$1&'0)!%'!"'#,0,@!&)5!45'!-,5",#'-4#'!
de 5,3 ºC (praticamente a do ponto de
orvalho) e humidade de 92%.
I!($%A'!0,!",#1(!JK!E17H!=F@!&)##,:")%0,!L!
distribuição de humidades, na qual apresenta
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uma variação com uma gama dos 85% Hr aos
90% Hr sendo menos elevada na cobertura,
podendo concluir-se, como se referiu
anteriormente, que através das paredes se
originam os maiores focos de problemas.

Estudo dos elementos
!"#$%&'(#)*+#*%,&%$-.#$
Do estudo na nave da igreja, passou-se
ao estudo dos elementos decorativos.
Relativamente à análise da distribuição de
humidades nestes, não foram detetadas
anomalias relevantes, embora a humidade
:,+'!'(-'!,!':!-,5",#'-4#':!:4",#1&$'$:!:3)!
muito próximas das do ponto de orvalho,
o que, por longas exposições nestas
condições, leva a que surjam humidades
excessivas, fungos e bolores.
M'!174#'!N!)*:,#.'>:,!45'!#,,%-#6%&$'!
pronunciada entre a estrutura decorativa
de suporte e o elemento decorativo. Este
local do altar-mor ainda não se encontrava
intervencionado, pelo que através desta
imagem, é possível observar um local a ter
em conta para evitar possíveis anomalias
na remontagem da estrutura, bem como na
intervenção de restauro corretiva, uma vez
que é possível intervir de forma a estancar
possíveis ventilações indesejadas, ou
empenamentos estruturais.
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Por comparação com um outro local já
$%-,#.,%&$)%'0)!E17H!<F@!,:-,!%3)!'"#,:,%-'!
falhas de maior, sendo a temperatura
uniforme em todos os elementos. O registo
de temperatura mostrou o ponto M1 com 6,6
ºC, M2 com 6,5 ºC, o ponto frio CS1 de 6,1
ºC e o ponto quente HS1 de 7,3 ºC.
Os caixotões do teto da capela-mor também
foram alvo de uma atenção cuidada devido a
defeitos estruturais que poderão vir a originar
problemas futuros.
I!174#'!;!&)##,:")%0,!')!()&'(!)%0,!$'!
ser colocada uma das pinturas que se
encontrava em restauro.
A união entre a estrutura de suporte do
caixotão e a armação apresentava uma folga
que permitia ventilação de ar que pode não
ser desejável, bem como de propagação
de pragas em locais inacessíveis. Além
de, como já foi referido, provocar danos
estruturais futuros por empenamento.
D)%-40)@!'!'%8($:,!-,#5)7#81&'!%,:-,!
tipo de elementos não é fácil, uma vez
O4,!")#!/,%P5,%):!0,!#,Q,R3)!-G#5$&'@!
muita da temperatura observada é também
)!#,:4(-'0)!0'!#,Q,R3)!0,!)4-#):!/)&):!
térmicos, como por exemplo os projetores
luminosos utilizados nos trabalhos, que dada
a sua potência, afetam as medições. No

5 | Distribuição das humidades superficiais
na nave da igreja de Freixo de Numão.
6 | Composição da imagem termográfica
sobreposta na imagem real no altar-mor
(antes do restauro).
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7 | Composição da imagem termográfica
sobreposta na imagem real no altar-mor
(pós restauro).
8 | Caixotões, observação de frinchas entre
a armação e os espelhos.
9 | Distribuição térmica ao longo da
estrutura do fresco.
10 | Análise da distribuição de humidade
superficial pela análise da distribuição de
temperatura.
11 | Sobreposição da imagem termográfica
e da imagem real.
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entanto, é possível avaliar em vários pontos
de observação, diferenças e variações
-G#5$&':!:41&$,%-,:!0,!/)#5'!'!&)%&(4$#!
diversos problemas estruturais.
Relativamente à deteção de pragas, foi
efetuado um estudo de pormenor em alguns
elementos decorativos e estruturais que
servem de suporte ao altar-mor, todavia,
,:-,!%3)!:,!#,.,()4!:$7%$1&'-$.)@!)!O4,!G!
indicador de um trabalho curativo bem
realizado ou a não existência das mesmas.

Estudo da pintura a fresco
No decorrer dos trabalhos de restauro
foi descoberto um fresco que, embora já
estivesse bastante degradado, foi alvo de
uma intervenção curativa.
Foi de todo o interesse aproveitar esta
descoberta e efetuar um pequeno estudo
para avaliar de que forma os parâmetros
físicos ambientais se distribuíam ao longo da
sua estrutura.
M'!174#'!B!)*:,#.'>:,!45'!0$:-#$*4$23)!0,!
temperatura que varia entre os 6,1 ºC e os
7,1 ºC com uma temperatura média de 7,3 ºC.
!")%-)!5'$:!/#$)!.,#$1&)4>:,!%'!4%$3)!0':!
paredes (no granito) e o ponto mais quente

,5!&$5'!0)!/#,:&)!E17H!KKFH!S,!:'($,%-'#!O4,!
&)5!,:-':!&)%0$2T,:!'5*$,%-,!.,#$1&'0':!,!
as observadas nas paredes do fresco, a zona
de temperatura inferior poderá indiciar-se
como uma fonte de humidades.
Da distribuição de temperaturas, avaliou-se a
dispersão de humidades ao longo da parede
0)!/#,:&)!E17H!KUFH!J'#'!':!-,5",#'-4#':!
registadas, as humidades mais elevadas
.,#$1&'5>:,!%'!'#,:-'!0'!"'#,0,@!0$5$%4$%0)!
à medida que se afasta desta para o
interior do fresco. Contudo, por efeitos de
&'"$('#$0'0,!,V)4!0,!.,#$1&'23)!0,!")%-):!
de orvalho, a humidade pode alastrar-se ao
longo de todo o fresco.
O ponto de temperatura mais baixo, CS1,
foi de 6,5 ºC e registou-se no na junção
de granito nas paredes e o ponto de
temperatura mais elevado, HS1, foi de 7,6
ºC, ainda assim, ambos muito próximos do
ponto de orvalho.

sejam possíveis grandes intervenções para
as evitar, o conhecimento de como surgem
e do seu comportamento pode ajudar no
futuro a intervencionar curativamente os
diversos elementos, bem como ajudar a
tomar decisões que vão de encontro às
melhores soluções.
Tal como já foi referido, este tipo de
trabalho assume-se como uma ferramenta
importante no apoio a diversos trabalhos
de conservação e restauro, podendo atuar
como uma ferramenta de caráter preventivo
ou de apoio a trabalhos curativos, como se
pode observar nos exemplos atras descritos.
O leque de aplicações é, portanto, vasto,
sendo pertinente a realização da avaliação
-,#5)7#81&'!%,:-,!-$")!0,!)*#'@!,5!-#W:!
fases: antes da intervenção para avaliação
de patologias estruturais; durante a
intervenção para orientação pormenorizada
0'!'-4'23)X!")#!15@!%'!&)%&(4:3)!0):!
trabalhos como garantia de qualidade

/#+)' !$%01!)*2'+%')
No trabalho realizado foram detetados como
pontos críticos as temperaturas baixas
muito próximas do ponto de orvalho e
A45$0'0,:!'5*$,%-,!,!:4",#1&$'$:!,(,.'0':@!
que funcionam como focos contínuos de
humidades elevadas. Muito embora não
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