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GLOSSÁRIO 

 

Aproveitamento Solar Passivo - Aproveitamento da energia para aquecimento de edifícios 

ou prédios, através de concepções e estratégias construtivas. 

 
Ar Condicionado - Expressão utilizada largamente sistemas de  arrefecimento 
 
Arquitectura Bioclimática  - Tipo de arquitectura que dá especial atenção aos aspectos de 

adaptação da construção ao clima do lugar onde se situa, conseguida essa adaptação por meios 

naturais. Esta adaptação da estrutura do edifício ao clima, vai permitir fazer um arrefecimento 

e aquecimento passivo, isto é, sem recorrer a meios mecânicos, que precisam de energia para 

funcionar. 

 
Arrefecimento Evaporativo - A água, na sua mudança de líquido para vapor, necessita de 

absorver calor sensível, dando origem a uma diminuição da temperatura (do termómetro 

seco). Este arrefecimento pode ser directo, se se verificar um aumento do conteúdo do vapor 

de água. Neste caso, o ar exterior é arrefecido por evaporação da água, antes de entrar no 

edifício. Se a evaporação tiver lugar num elemento do edifício (parede, por ex.), provocando 

uma diminuição da temperatura da superfície desse elemento e do ar adjacente, sem que se 

verifique um aumento da humidade do ar, estamos perante um arrefecimento evaporativo 

indirecto. 

 

Arrefecimento Passivo - Efeito de arrefecimento natural dos edifícios, obtido através de 

soluções de construção que optimizam os efeitos climáticos e as suas variações, ou que 

aproveitam simples fenómenos físicos. Alguns exemplos são a protecção da radiação solar, a 

ventilação, as correntes de ar, os sistemas de evaporação que usam água, entre outros. 

 

Arrefecimento pelo Solo - Forma de arrefecimento passiva, pois promove trocas de ar com o 

solo que está mais fresco que o ar no Verão, e mais quente no Inverno. No entanto este tipo de 

aproveitamento deve ser realizado com base num estudo do local, pois as características do 

solo irão determinar a sua aplicabilidade. 

 
Arrefecimento por Ventilação - Processo de ventilação aproveitando a redução da 

temperatura exterior do ar durante a noite. 

 
Arrefecimento Radiativo - Os materiais emitem calor sob a forma de radiação 

electromagnética, cujo comprimento de onda depende da temperatura a que se encontram. 
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Este é um processo contínuo, que está sempre a ocorrer. No entanto, é durante a noite que este 

se faz sentir, devido à ausência de radiação solar, promovendo-se as trocas entre os materiais 

e o ar exterior, que está mais frio. 

 
Azimute [º]  -  Ângulo entre o Sul e o ponto no horizonte directamente abaixo do sol. Isto é: a 

amplitude do arco de circulo do horizonte compreendido entre o ponto cardeal sul e a 

intersecção do semicírculo vertical do astro com o plano do horizonte. 

 
Conforto Térmico - Sensação de bem-estar relativamente à temperatura ambiente. Depende 

de um equilíbrio a atingir entre o calor produzido pelo corpo e as perdas de calor do corpo 

para o meio ambiente. Não existe nenhuma regra rígida que nos indique quais as melhores 

condições para o conforto de todas as pessoas. O conforto de um indivíduo é afectado 

mediante vários factores: saúde, idade, actividade, roupas, sexo, etc. 

 
Dióxido de Carbono – gás incolor produzido quando se queima qualquer material contendo 

carbono na presença de oxigénio. Actualmente, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera 

estão a subir, apesar de ser removido pelas plantas e dissolvido nos oceanos. Símbolo químico 

CO2. 

 

Dispositivos Sombreadores - Materiais movíveis ou amovíveis, que reduzem a incidência de 

radiação directa na casa, através das janelas. Podem ser palas horizontais (para janelas 

orientadas a Sul) ou verticais (para janelas orientadas a Este e Oeste), no caso de não serem 

movíveis, estores (exteriores de preferência), persianas, etc. 

 

Edifício Verde - Edifício que proporciona o desempenho especificado ao mesmo tempo que 

minimiza a perturbação e contribui para a melhoria do ecossistema, local, regional e global, 

durante e depois da sua construção e da vida útil que lhe foi estabelecida. 

 

Efeito de Estufa - Efeito criado pela atmosfera terrestre e certos gases como o CO2, que 

deixam passar para a Terra a radiação proveniente do sol, mas que retêm a radiação depois de 

reflectida na terra, retendo assim o calor, como numa estufa. O efeito de estufa é útil, 

necessário à vida pois mantém calor na Terra, mas as alteração no equilíbrio da atmosfera, 

devido à excessiva emissão de gases, está a influenciar este processo de uma forma nociva, 

fazendo com que fique mais calor retido, aumentando a temperatura da atmosfera, podendo 

conduzir a alterações climáticas. 
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Eficiência - Razão entre a energia produzida e a energia consumida ou recebida. 

 
Energia - É a capacidade de produzir um efeito, e pode ser de forma transitória ou 

permanente. As formas permanentes incluem: energia interna, potencial, cinética, química e 

nuclear. A energia transitória pode ser por exemplo o calor, trabalho, energia mecânica, etc. 

 
Energias Endógenas - As fontes renováveis de energia, como a energia eólica (vento), a 

energia hídrica (rios e ribeiros), a energia das marés (mar), a energia solar e a energia da 

matéria vegetal (biomassa), são aquelas que estão constantemente a ser repostas e que não se 

gastam com a sua utilização. Representam uma alternativa em relação aos combustíveis 

fósseis, designadamente a electricidade, o carvão, o petróleo e o gás natural, razão pela qual 

também são conhecidas por energias alternativas.  

 
Energia Renovável  -  Fonte de energia ilimitada, uma vez que a sua utilização “hoje” não 

implica diminuição da sua disponibilidade “amanhã”. ex.: Solar, Eólica. 

 
Energia Solar  -  Energia renovável proveniente dos raios solares que pode ser, utilizada com 

(activo) ou sem (passivo) recurso a equipamentos. Recorrendo a equipamentos ela pode ser 

convertida em electricidade (fotovoltaica e térmica) ou em calor (térmica). 

 
Estufa Solar (Jardim de Inverno Doméstico)  -  Sistema de aquecimento passivo, que actua 

como um espaço tampão, reduzindo consideravelmente as perdas de calor da casa para o 

exterior, contribuindo também para aquecer a casa pela transmissão do calor nela 

armazenado. No verão este elemento tem que ser inactivado, de forma a não provocar um 

aquecimento adicional da casa nesta estação. 

 
Etiqueta de Eficiência Energética  -  Ficha que reúne as características técnicas de cada 

aparelho, tais como a eficiência no consumo de energia e no consumo de água (para as 

máquinas de lavar), e os níveis de ruído produzidos pelo funcionamento do equipamento. Esta 

etiqueta é obrigatória para os equipamentos de frio (frigoríficos e arcas), máquinas de lavar 

e/ou secar roupa, máquinas de lavar loiça, fornos eléctricos, lâmpadas e aparelhos de ar 

condicionado. 

 

Etiqueta Ecológica Europeia  -  Se o aparelho corresponde a certos critérios ecológicos em 

relação ao seu consumo de energia, mas também relativamente ao impacto dos seus 

componentes (fluidos de refrigeração e espumas, por exemplo) no ambiente, ele pode ser 

contemplado com a etiqueta ecológica europeia. 
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Fonte de Energia - Tudo aquilo que permite produzir directamente energia útil, por 

transformação ou por conversão. Também são utilizados para definir fontes de energia, os 

seguintes verbetes: energia, formas de energia e agentes energéticos. 

 
Iluminação Artificial - É a iluminação produzida directa ou indirectamente por 

incandescência ou luminescência. 

 
Iluminação Natural  - É a iluminação produzida directa ou indirectamente pelo sol. 

 
Inércia Térmica - A inércia térmica de um edifício é a sua capacidade de contrariar as 

variações de temperatura de seu interior devido à sua capacidade de acumular calor nos seus 

elementos de construção. A velocidade de absorção e a quantidade de calor absorvido 

determinam a inércia térmica de um edifício. 

 
Insolação - Energia solar recebida num determinado local durante um certo período de 

tempo. Pode ser expressa em horas solares por dia [hsol/dia] ou watts por metro quadrado por 

hora [W/m2.h]. 

 
Isolamento Térmico - Material com a capacidade de reduzir, de forma acentuada, as trocas 

de calor entre o exterior e o interior de um edifício. Este deve ser aplicado pelo exterior da 

habitação, se esta for de parede simples, ou no meio da parede, se esta for dupla. 

 

Latitude [º]: distância em graus de um lugar ao equador. 
 

Microclima - Ainda no âmbito do mesoclima, é possível existirem condições climáticas mais 

específicas que passam a ser denominadas microclimas. Como por exemplo, o clima próximo 

a uma zona altamente adensada, a um corredor de edificações como é o caso das grandes 

avenidas, ou a uma área verde. 

 
Parede de Trombe - Paredes com grande inércia térmica, que são usadas para "guardar" o 

calor quando a parede é atingida pela radiação solar. Esta energia acumulada é depois radiada 

directamente para o interior do edifício a partir da outra face da parede. É possível arejar este 

espaço através de duas aberturas. 

 
Ponte Térmica - Se o isolamento numa casa não for colocado correctamente e de forma 

contínua a envolver toda a estrutura da casa, criam-se zonas de transição (pontes térmicas), 
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onde vão ocorrer trocas de ar com o exterior, que por sua vez dão origem a condensações, 

promovendo o aparecimento de bolores. 

 
Radiação - Energia sob forma de ondas ou partículas electromagnéticas. 
 
Radiação directa - Luz solar recebida directamente do sol através de um raio solar. 
 
Radiação Global - Radiação solar total que atinge uma superfície sendo igual a soma da 

radiação directa, da radiação difusa e da radiação reflectida. 

 
Radiação reflectida - Parcela da luz solar proveniente da reflexão dos objectos circundantes 

com edifícios, solo, etc. 

 
 Regulamento Energético - Ou legislação energética são mecanismos legais em forma de 

Decretos-Lei voltados à eficiência energética nos edifícios. 

 
Solar Térmico - Sistemas que utilizam a radiação solar principalmente para o aquecimento de 

águas, podendo também produzir-se vapor e electricidade a partir destes sistemas. 

 
Tecnologias Activas São sistemas complementares às tecnologias passivas que consomem 

energia para o seu funcionamento. Como exemplo cita-se a iluminação artificial, o 

resfriamento artificial do ar ou a ventilação artificial. 

 
Tecnologias Passivas São elementos que constituem o edifício e podem contribuírem para o 

seu desempenho térmico e lumínico, sem, entretanto consumir energia eléctrica ou 

equivalente. Como exemplos de tecnologias passivas citam-se as envolventes opacas os 

envidraçados, a ventilação natural a inércia térmica, o amortecimento térmico, entre outros. 

 
Vidro Duplo  - Sistema constituído por dois vidros, que devem ter um espaço preenchido com 

ar entre eles. Este espaçamento entre os vidros permite diminuir a quantidade de calor que 

atravessa o vidro quer para o interior quer para o exterior da casa, diminuindo os ganhos de 

calor pelas janelas no Verão, e as perdas no Inverno. A colocação de certos gases, em vez do 

ar que respiramos, entre os vidros pode reduzir ainda mais as já inferiores trocas de calor 

pelos vidros. 

 
Zona de Conforto - Ponto em que o homem despende a menor quantidade de energia, para se 

adaptar ao seu ambiente. 
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Zénite - Ponto da esfera terrestre que, relativamente, a cada lugar da Terra, é encontrado pela 

vertical levantada desse lugar ( ponto mais elevado). 


