
 

 

Disciplina: FAT 703 / 803 – VENTILAÇÃO E QUALIDADE DO AR 
Prof. Responsável: Leopoldo Eurico Gonçalves Bastos 
Ementa: 
Conforto higrotérmico em condições climáticas tropicais. Infiltração e Ventilação Natural. Ventilação por diferenciais de 
pressão e efeitos térmicos. Ventilação híbrida. Aproveitamento da ventilação no Projeto Arquitetônico. Qualidade do ar 
no ambiente construído. Natureza e riscos de poluentes. Legislação e Normas. Aplicação no Projeto. 
Objetivos: 
• Conceituar a temática da sustentabilidade nos projetos de arquitetura, enfocando a importância da ventilação 

natural para o conforto higrotérmico e a qualidade do ar no ambiente construído.  
• Avaliação do potencial eólico brasileiro disponível para fins de arrefecimento, infiltração e ventilação nas 

edificações: rosa dos ventos e dados meteorológicos. 
• Analisar a influência sobre a ventilação das condições do entorno físico à edificação: topografia, rugosidade do 

terreno, vegetação, outras edificações: conceitos de camada limite e cânion urbano. 
• Estudo da interação do vento com as edificações: campo de pressões, pressão dinâmica, distribuição dos 

coeficientes de pressão, cálculo das infiltrações e vazões de ar. 
• Dimensionamento, localização e orientação de aberturas para ventilação: tipologia de janelas. 
• Conceituar a ventilação por diferencial térmico: aberturas zenitais e lanternins. 
• Desenvolver estratégias e dimensionamento de dispositivos arquitetônicos passivos para a ventilação natural em 

climas tropicais, através de regras simplificadas e utilização de softwares. 
• Conceituar a Qualidade do Ar Interior e desenvolver metodologias de enfoque orientadas para a salubridade e o 

conforto olfativo dos usuários no ambiente construído. 
Avaliação: 
Alunos: Mestrado: realização individual de três trabalhos (ventilação, conforto higrotérmico e qualidade do ar interior. 
Doutorado: realização individual de três trabalhos com maior profundidade e aprovação de artigo em revista ou 
congresso. 
Programa: 
Aula Tema 

1ª 

Apresentação da disciplina; levantamento dos interesses específicos dos alunos;  
Esclarecimentos sobre o desenvolvimento da disciplina e dos exercícios práticos e avaliações. 
Temática da sustentabilidade através da alta qualidade ambiental e eficiência energética; 
A importância na concepção do projeto das considerações energéticas e ambientais; 
Considerações sobre bioclimatismo na arquitetura vernacular e seu confronto com obras do estilo 
internacional e contemporâneas; 
Conceituação sobre as variáveis climáticas e os climas tropicais e sua influência nas estratégias projetuais; 
O vento: medição, registro e suas características: regimes de escoamentos, turbulência, etc. 
Apresentação de exemplos. 

2ª 
Dados climáticos de um sítio, características e efeitos dos ventos; 
Potencial eólico e interferências do entorno; Levantamento das cargas térmicas nas edificações. 

3ª 

Efeitos dos ventos sobre as superfícies das edificações; 
Determinação dos coeficientes de pressão para prédios altos e baixos; 
Efeito esteira e sombra do vento; Determinação das vazões de ar e dimensionamento de aberturas; Métodos 
simplificados de cálculos; Normas e Procedimentos: ABNT, ISO; ASHRAE,CSTB, etc.  
Proposição do 1° Trabalho: Dimensionamento de aberturas para ventilação. 

4ª 

A sensação térmica. Equilíbrio térmico. Parâmetros ambientais e individuais. Temperatura radiante e 
operativa. Conforto higrotérmico no ambiente construído e em áreas abertas. Ambientes quentes: a 
sobrecarga térmica e a salubridade. Efeitos da ventilação sobre o conforto higrotérmico. Norma ISO, Método 
de Fanger e outros modelos. Uso do software AEOLUS MZ. 

5ª Influência da arquitetura interior e da porosidade dos ambientes com relação a circulação de ar. Ventilação 
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por efeito do diferencial térmico ( termossifão). Determinação do índice de renovação de ar. Efeitos de 
localização e dimensionamento de aberturas. Métodos de cálculo. 
Proposição do 2° Trabalho: Análise de dispositivos e janelas para promoção do conforto ambiental em um 
modelo de edificação dada. 

6ª 
Exemplos de dispositivos arquitetônicos passivos para proteção solar, iluminação natural e favorecimento da 
ventilação natural em clima tropical úmido. Tipologias arquitetônicas. Estratégias de projeto, metodologias 
de cálculo e emprego de software. 

7ª 

Qualidade do Ar Interior (QAI). Métodologia de Fanger .  Poluentes e grau de poluição dos ambientes: 
ácaros, COV`s, CO 2 , etc. Normas e Padrões nacionais e internacionais. Índice de renovação de ar, 
dimensionamento e posicionamento de aberturas. Apresentação de estudos de caso. Efeitos dos sistemas de 
HVAC sobre a QAI. Desafios na arquitetura e engenharia. 
Proposição do 3° Trabalho: Análise da infiltração e ventilação natural em um edifício de escritórios 

8ª 
Conceitos de Ventilação Combinada e Híbrida. Exemplos de metodologias de cálculo. 
Apresentação e cálculos com o software AEOLUS para a ventilação com circulação através de vários 
ambientes (multizonas). 

9ª Apresentação e discussão sobre os trabalhos realizados pelos alunos.  

10ª Análise sobre os trabalhos apresentados pelos alunos. Orientação para a redação de artigos.Comentários 
finais. 
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