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Estudo de caso

A preservação dos objetos de arte que constituem o acervo dos 
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condições higrotérmicas tem sido objeto de múltiplos estudos, desde o 
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como o “conforto do visitante”, que permanece apenas algumas 
horas no seu interior, é assegurar o “conforto da coleção” através da 
estabilidade da humidade relativa.
Em museus instalados em edifícios antigos, localizados em zonas de 
clima temperado / mediterrânico, com forte inércia térmica, com 
reduzida ventilação face ao volume e com um número reduzido de 
visitantes, a inércia higroscópica diária e sazonal pode contribuir 
de forma decisiva para assegurar as condições de estabilização 
da humidade relativa sem a utilização de sistemas ativos, isto é, 
utilizando fundamentalmente o comportamento passivo dos edifícios.
Nesta comunicação apresenta-se a validação de um modelo 
higrotérmico avançado, comparando os resultados numéricos com 
("$#@&#'. #*-,."$+,$/!-!,23($+,$6! .+,+#$'#1,-.7,$*,$'#"#'7,$+#$
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utilização de materiais de revestimento higroscópicos, com diferentes 
características, na estabilização da humidade relativa.
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Condições higrotérmicas 
em museus

As preocupações com as condições climáti-

cas em museus sempre estiveram presentes. 

No séc. I a.C., com Vitrúvio, as preocupações 

visavam as condições de salubridade das 

coleções [1]; no entanto os maiores avanços 

foram dados no séc. XX: em 1978, com a 

publicação do livro de Garry Thomson, The 

Museum Environment [2]; em 1993-94, nas 

vésperas do congresso de Otava, Stefan 

Michalski altera a forma de pensar [3]; em 

1999, a ASHRAE [4] apresenta pela primeira 

vez no seu manual um capítulo dedicado a 

museus, bibliotecas e arquivos e uma meto-

dologia para controlo das condições climá-

ticas interiores. Em 2007, Stefan Michalski 

lança à discussão o método das flutuações 

confirmadas [5] e, a partir de 2010, surgem 

vários documentos com especificações e 

metodologias que limitam os danos e os 

riscos nos materiais: a norma europeia EN 

15757 [6] em 2010 e a especificação PAS 

198 do British Standard Institute [7] em 2012.

Avaliação da influência de 
materiais higroscópicos

O objeto do presente estudo é a Reserva de 

Pintura Central (RPC) de um museu da cidade 

do Porto. As condições higrotérmicas desta 

sala, bem como das salas adjacentes foram 

monitorizadas ao longo de um ano por sete 

dataloggers HOBO U12-011 distribuídos de 

acordo com a figura 1. A ventilação consiste 

na admissão de ar da galeria de exposições 

(A) – exterior às reservas – e extração nas salas 

1 | Localização dos 

dataloggers na RPC

e salas adjacentes. 

2 | Variação da temperatura e 

da humidade relativa da RPC. 

3 | Modelo utilizado para 

a RPC e para as salas 

adjacentes. 

1

2

3

de reserva. O R
ph

 foi obtido através de uma 

medição pontual da velocidade do ar extraído.

Na figura 2 apresenta-se a variação anual do 

registo contínuo da temperatura e da humi-

dade relativa, efetuado de 10 em 10 minutos 

através diferentes dataloggers. Refira-se que 

os dataloggers que registaram as condições 

higrotérmicas da RPC foram o DL3 e o DL4. 

O modelo higrotérmico de simulação numé-

rica avançado selecionado foi o Wufi Plus e 

a geometria introduzida foi a que se pode 

observar na figura 3. 
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Temperatura (°C) Humidade Relativa (%)

RPC_Medição RPC_Simulação RPC_Medição RPC_Simulação

Mínimo 8,51 9,84 34,62 30,94

Média 17,92 17,89 61,74 62,30

Desvio Padrão 4,63 4,18 8,70 10,74

Máximo 26,92 25,36 84,74 95,31

4 | Valores medidos e 

simulados de temperatura e 

humidade relativa na RPC. 

5 | Flutuação de humidade 

relativa na RPC nas 

condições da Simulação 1, 

Simulação 2, Simulação 3 e 

Simulação 4.

Na figura 4 e na tabela 1 apresenta-se a va-

riação da temperatura e humidade relativa da 

reserva de pintura central, bem como os valo-

res mínimos, médios e máximos obtidos quer 

na medição quer na simulação. 

Analisando a figura e a tabela anteriores ve-

rifica-se que a temperatura simulada difere 

da medida em cerca de 0,5°C, enquanto 

que a humidade relativa simulada difere da 

medida de 2,5% (cálculo baseado em dife-

renças horárias). Estes valores são aceitáveis, 

pelo que se considera o programa validado. 

De forma a avaliar a influência da utilização 

de materiais higroscópicos na estabilização 

da humidade relativa interior realizaram-se 

4 simulações. Na figura 5 apresenta-se a 

variação da humidade relativa na reserva de 

pintura central obtida na Simulação 1, em que 

se consideraram os materiais de revestimento 

originais (madeira no pavimento, gesso car-

tonado no teto e reboco à base de cal nas 

paredes) e um R
ph

 de 0,98 h-1; na Simulação 

2, em que se consideraram os materiais de 

revestimento originais e um R
ph 

reduzido de 

0,24 h-1; na Simulação 3, em que se conside-

rou um material higroscópico painéis de fibras 

de lã de madeira de abeto revestidos por 

ligantes minerais (PFMLM) no revestimento 

das paredes e do teto e o Rph original de 0,98 

h-1; e na Simulação 4, em que se considerou 

um material PFMLM no revestimento das 

paredes e do teto e o Rph reduzido de 0,24 h-1. 

Na tabela 2 apresentam-se os valores míni-

mos, máximos e médios da humidade relativa 

na RPC obtidos nas diferentes simulações, 

bem como o parâmetro Relative Humidity 

Stabilization (RHS), que permite quantificar o 

desempenho das várias soluções na estabili-

zação da humidade relativa e que resulta do 

somatório das diferenças absolutas entre a 

humidade relativa horária e a humidade rela-

tiva média sazonal a 90 dias [8]. 
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Estudo de caso

TABELA 1. Valores mínimos, médios e máximos da 
temperatura e da humidade relativa.
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Conclusões

As principais conclusões deste estudo são 

as seguintes: 
. A temperatura e a humidade relativa da 

reserva de pintura central foram monitoriza-

das, permitindo os resultados experimentais 

validar o modelo avançado de simulação 

higrotérmica utilizado.
. Quando se coloca o material higroscópico 

PFMLM nas paredes e teto da sala de reserva 

e para um R
ph

 de 0,24 h-1, a diferença entre a 

humidade relativa interior máxima e mínima 

passa de 64% para 27%.
. O parâmetro definido como Relative Humidity 

Stabilization (RHS), que reflete o desempenho 

de várias soluções na estabilização da humi-

dade relativa, foi quantificado. Este parâmetro 

diminui 59% quando se compara a situação 

de referência (Simulação 1) à situação em que 

os materiais de revestimento e a ventilação 

são otimizados (Simulação 4).

Agradecimentos

A autora Cláudia Ferreira agradece à Fun-

dação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Portugal, o financiamento da Bolsa 

de Doutoramento SFRH/BD/68275/2010. 

BIBLIOGRAFIA

1. Casanovas, L. Conservação preventiva e preserva-

ção das obras de arte. Condições-ambiente e espaços 

museológicos em Portugal. Tese de Doutoramento, 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2006.

2. Thomson, Garry. The museum environment – Second 

edition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 1986.

3. Michalski, S. Relative humidity and temperature 

guidelines: what’s happening? 1994. URL: http://www.
cci-icc.gc.ca/crc/cidb/document-eng.aspx?Document_
ID=118 (06 de Junho de 2011).

4. ASHRAE. Heating, Ventilating, and Air-Conditioning 

Applications. ASHRAE Handbook. Atlanta: American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, 2007.

5. The Getty Conservation Institute. Experts’ Roundtable 

on Sustainable Climate Management Strategies – 

Alternative Climate Controls for Historic Buildings. 2007. 
URL: http://www.getty.edu/conservation/our_projects/
science/climate/climate_experts_roundtable.html# pro-
ceedings (06 de Junho de 2011).

6. CEN – EN 15757: 2010. Conservation of cultural 

property – Specifications for temperature and relative 

humidity to limit climate-induced mechanical damage in 

organic hygroscopic materials.

7. BSI Group. PAS 198:2012 – Specification for mana-

ging environmental conditions for cultural collections. 

Draft 2.0, for public comment.

8. Ferreira, C. Inércia Higroscópica em Museus 

Instalados em Edifícios Antigos: Utilização de técnicas 

passivas no controlo da humidade relativa interior. Tese 
de Doutoramento em Engenharia Civil. Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2015.

Humidade 
relativa

Simulação 1 
Sem*/R

ph
=0,98

Simulação 2 
Sem*/R

ph
=0,24

Simulação 3 
Com†/R

ph
=0,98

Simulação 4 
Com†/R

ph
=0,24

Mínimo (1) 30,94 42,81 39,69 52,19

Média 62,30 65,86 63,66 65,65

Desvio Padrão 10,74 8,17 8,04 4,85

Máximo (2) 95,31 87,41 86,80 79,38

 !"#$#%&'(%)' 64 45 47 27

RHS 66 284 48 785 47 663 27 080

* Sem materiais higroscópicos, ou seja com os materiais de revestimento originais.

† Com material higroscópico – PFMLM no revestimento das paredes e teto.

TABELA 2. Valores mínimos, médios e máximos da humidade relativa e RHS.


