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A pesquisa proposta faz um estudo comparativo sobre o conforto térmico nos 
templos católicos de Teresina, que são eles a Igreja de São Benedito, que está localizada 
na região central e na parte mais alta da capital Teresina, e de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, que está situada na zona Sudeste, região periférica da cidade, 
numa parte mais baixa. Estas que apresentam características diferenciadas quanto à 
interferência de condicionantes internos e externos e no tipo de ventilação adotada pelos 
templos. Neste contexto, a problemática encontrada envolve questionamentos de como 
esses templos estão enfrentados a altas temperaturas e desconforto térmico e por 
consequência, surge daí a necessidade de se compreender a influência da temperatura e 
desconforto térmico no comportamento dos fiéis. A metodologia empregada foi 
estabelecida como comparação de dados na medição de temperatura e aplicação de 
questionários qualitativos. Diante dessa situação, os objetivos voltaram-se para a analise 
alternativas utilizadas pelos templos para amenizar o desconforto causados pelas altas 
temperaturas. E como resultados encontrados a ausência da climatização desfavoreceu a 
igreja São Benedito que marcou altas temperaturas, enquanto a climatização da Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida garantia assim uma sensação de bem estar e conforto 
térmico de seus frequentadores. Conclui-se que a implantação de recursos de 
climatização foram utilizada em favor com grande aceitação por parte dos fiéis. 
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