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EMENTA

Exigências humanas quanto ao conforto térmico; Índices de conforto térmico; Trocas térmicas; Noções de clima e

adequação da arquitetura; Noções de ventilação natural; Introdução a geometria da insolação e controle da

radiação solar. 

OBJETIVOS

Compreender os mecanismos de termo regulação do corpo humano;

Conhecer os principais índices de conforto térmico e aprender os procedimentos para avaliação do ambiente interno das

edificações naturalmente ventiladas e das edificações condicionadas artificialmente;

Compreender os diferentes tipos de trocas térmicas atuantes no ambiente interno;

Conhecer as características térmicas dos materiais;

Identificar as principais estratégias de projeto de adequação climática;

Demonstrar a importância da ventilação natural para a manutenção da qualidade do ar interno;

Estudar a incidência da radiação solar e as possib ilidades de controle no ambiente interno.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1 – 10 AULAS

O organismo humano e a termorregulação; Índices de conforto térmico; Teoria do conforto térmico adaptativo; Instrumentos e

métodos de mediação das variáveis ambientais.

UNIDADE 2 – 10 AULAS

Trocas Térmicas: Trocas secas (condução, convecção e radiação); Trocas úmidas (evaporação e condensação); características

térmicas dos materiais construtivos.

UNIDADE 3 – 12 AULAS

Caracterização do clima do lugar e zona b ioclimática; Estudo da circulação do vento no interior do ambiente; Geometria da

insolação.

UNIDADE 4 – 08 AULAS

Orientação e desenvolvimento do trabalho final.

METODOLOGIA DE ENSINO

Exposição oral do professor, com o auxílio de quadro e pincel, computador e projetor de slides; Exercícios e

trabalhos práticos dentro e fora de sala de aula (através de visita técnica) orientados pelo professor e com

acompanhamento de monitor; práticas em laboratório utilizando modelos/maquetes e computador. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[x] Quadro

[x] Projetor

[x] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x] Equipamento de Som

[x ] Laboratório

[x] Softwares²: AutoCAD, Sketchup, PMV tool, Psycho Tool. Online: Sunearthlools.com, suncalc.net,

comfort.cbe.berkeley.edu.

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Provas escritas; trabalhos práticos individuais e em grupo. O processo de avaliação é continuado e centrado no

processo de aprendizagem, sendo direcionado pela realização de: Trabalhos Práticos e avaliações pontuais.

Os trabalhos serão desenvolvidos durante o período do curso e comporão a média final da disciplina. As notas

terão valor de 0 a 100 e a média semestral será aritmética. O percentual máximo de faltas permitido

corresponde a 25% do total de aulas ministradas no semestre.
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