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EMENTA: 

Conforto e ambiente. Interfaces e tipos de conforto. Conforto dos materiais. Manifestações e 

medições de conforto. Componentes de conforto. Significado do conforto no ambiente 

construído. Uso de recursos naturais. Eficiência energética e conforto. 

 

OBJETIVO GERAL: 

A disciplina tem como objetivo discutir o conforto nos seus diferentes contextos. O conforto 

ambiental, em especial os Interiores em suas manifestações térmica, acústica, visual, tátil e 

olfativa. No que diz respeito às questões ambientais, avaliar suas necessidades, delimitações e 

inter-relações com as diferentes áreas do conhecimento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Explorar as condicionantes do conforto ambiental; 

• Discutir a influência dos materiais de design no conforto; 

• Conhecer as exigências humanas face ao conforto; 

• Avaliar os índices de conforto em suas diversas modalidades; 

• Discutir sobre o conforto térmico do ambiente construído; 

• Analisar as zonas de Conforto em diferentes situações. 

 

CONTEÚDO: 

Unidade1 – Condicionantes de conforto ambiental 

Interferências das edificações no ambiente natural e/ou constituído, legislações ambientais 

(federal, estadual, municipal). 

 

Unidade 2 – Materiais e design  

O material enquanto objeto de conforto. Estética dos materiais. Seleção de materiais e 

conforto percebido. Aplicabilidade e influência dos materiais de acabamento e seu conforto. 

 

Unidade 3: Exigências humanas de conforto 

O organismo humano e a termoregulação. Classificação dos índices de conforto. Escolha do 

índice de conforto. Variáveis do conforto térmico. Mecanismos de trocas térmicas. Aspectos 

históricos dos índices de conforto. 

 

Unidade 4 – Conforto em diferentes modalidades  

Métodos de avaliação qualitativa e quantitativa do conforto térmico, acústico, visual, tátil e 

olfativo e pesquisa com usuários na inter-relação com o material e com o ambiente construído. 

 

 



METODOLOGIA: 

• Aulas expositivas com uso de recursos de imagens/filmes. Discussão sobre textos teóricos 

previamente recomendados. Debate acerca do tema proposto. 

• Aulas práticas, apresentação de seminários e/ou workshops, desenvolvimento de estudos 

em equipe, com temas pesquisados na literatura. Desenvolvimento de material 

prático/teórico para possível publicação. 

• Buscar aplicabilidade dos conteúdos proposto nas aulas, de forma a se atingir uma 

abordagem prática. Instigar a análise e a reflexão acerca dos fatores que influenciam a 

pesquisa em design e suas contribuições para ciência. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação do aproveitamento dos alunos será feita mediante assiduidade e 

participação às aulas, habilidade de reflexão e análise crítica dos assuntos abordados, 

facilidade e desenvoltura na escrita de textos científicos. Empenho em publicações de 

interesse acadêmico, dentre outros. 
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