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Capacitar o discente a entender os conceitos fundamentais relacionados à concepção dos sistemas prediais, 
bem como a ler e interpretar projetos de instalações prediais. Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre os 
princípios que afetam o conforto térmico e acústico das edificações, especialmente sobre: sensações térmicas, 
variáveis climáticas, estratégias bioclimáticas, geometria da insolação, ventilação natural e artificial e 
fundamentos de acústica. Tornar o estudante apto a aplicar os conceitos de conforto ambiental na atividade 
projetual. 

 
 

Sistemas prediais de água fria e quente, de esgoto sanitário, de águas pluviais e de combate a incêndio. Leitura 
de projetos de sistemas prediais. Variáveis climáticas; conforto térmico; estratégias bioclimáticas; geometria 
da insolação; ventilação natural e artificial; fundamentos de acústica. 

 
 

 

1. Noções de instalações prediais:  

• Instalações prediais de água fria e quente: sistemas de abastecimento de água fria; tipos de 
aquecedores de água; componentes e elementos do sistema predial de água fria e quente; símbolos e 
convenções; layouts de ambientes sanitários; projeto de instalações de água fria e quente; 

• Instalações prediais de esgoto sanitário: formas de tratamento de esgoto sanitário; componentes e 
elementos do sistema predial de esgoto sanitário; símbolos e convenções; projeto de instalações de 
esgoto sanitário; 

• Instalações prediais de águas pluviais: componentes e elementos do sistema predial de águas pluviais; 
projeto de instalações de águas pluviais; 

• Instalações prediais de combate a incêndio: definição de incêndio (conceitos fundamentais); métodos 
e sistemas de combate a incêndio. 
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2. Conforto Ambiental: 

• Conforto térmico: parâmetros e variáveis de conforto térmico; processos de trocas térmicas; 
mecanismos termorreguladores; desempenho térmico dos materiais de construção; 

• Clima e construção: elementos e fatores climáticos; estratégias bioclimáticas construtivas; 

• Geometria da insolação: fundamentos da geometria da insolação; insolação de fachadas; elementos 
de proteção solar; 

• Ventilação: formação dos ventos e influência nas edificações; sistemas de ventilação natural; sistemas 
de ventilação artificial; tipos de aberturas; 

• Fundamentos de acústica: propriedades e fenômenos relativos ao som; meios de propagação; 
propriedades acústicas dos materiais de construção; medições acústicas; normas de acústica; correção 
acústica de ambientes. 
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