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RESUMO  

Esta dissertação faz uma abordagem aos equipamentos de bomba de calor de aerotermia e as suas 

potencialidades como equipamento renovável, sendo explicado o seu funcionamento e princípios 

básicos, implicações construtivas, vantagens e desvantagens face a outro tipo de sistemas. 

Em Portugal, o regulamento responsável pela eficiência energética dos edifícios (Decreto de lei 

nº118/2013) orienta para que haja uma contribuição de energia renovável dada pela instalação de um 

sistema solar térmico para produção de AQS, sendo que, esta solução está associada a um conjunto de 

fatores desfavoráveis. Assim, com base no regulamento Português, esta dissertação apresenta uma 

alternativa à instalação solar térmica enquadrando a sua utilização nas exigências do mesmo. Para 

comparação, apresenta-se também uma análise de como é feito o enquadramento regulamentar na 

aplicação de bombas de calor em Espanha para produção de AQS. 

Devido a grandes indefinições do Decreto de Lei nº118/2013, foi feita uma análise subjetiva para o 

cumprimento da legislação em vigor explicando uma metodologia de calculo tanto para aplicação de 

bombas de calor para produção de AQS como para aquecimento. 

Para este estudo foram utilizados casos práticos genéricos e mediante o desenvolvimento de folhas de 

cálculo que automatizam e otimizam o processo de orçamentação, dimensionamento e cumprimento da 

legislação em vigor, foram obtidos resultados de viabilidade económica, impacto ambiental e de 

conforto.  

Nesta dissertação concluiu-se que as bombas de calor são uma excelente alternativa ao sistema solar 

térmico na produção de AQS e que em vários casos de substituição de equipamentos está assegurada a 

sua viabilidade económica.  

Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a ARISTON THERMO GROUP. 

PALAVRAS-CHAVE: Bomba de Calor de Aerotermia, água quente sanitária (AQS), sistema solar térmico, 

aquecimento, Decreto de lei nº118/2013, edifícios de habitação 
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ABSTRACT  

This project presents an analysis of aerothermic heat pumps and its profits as a renewable energy 

equipment, explaining its operation and its working principles, constructive concerns, advantages and 

disadvantages in comparison to other systems  

In Portugal, the document responsible for the buildings energetic efficiency (Decreto de Lei nº118/2013) 

leads to that the contribution of renewable energy is given by the, installation of a thermic solar system 

for hot water supply. However, this solution is related to some issues and problems that could interfere 

with its yield. So, this project presents an alternative to the thermic solar system by the fulfilment of the 

Portuguese normative. As a comparison, it was also made an analysis to the Spanish reality of 

regulations and normative that rules the heap pumps application for hot water supply. 

Due to the lack information on the Decreto de Lei nº118/2013, it was made a subjective analysis for the 

normative fulfilment, explaining a calculation methodology both for hot water supply heat pumps and 

for heating heat pumps. 

For this study were used some generic practical cases, that trough the development of calculation sheets 

that simplified the process of budgeting, dimensioning and normative fulfilment, were obtained some 

economic viability, environmental impact results as well guaranteed comfort necessities. 

In this project it was got the conclusion that heat pumps are an excellent alternative to the thermic solar 

system for hot water supply and in some substitution cases is guaranteed its economic viability. 

 

KEYWORDS: Autothermic heat pump, hot water supply (AQS), thermic solar system, heating, Decreto 

de lei nº118/2013, house buildings 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

É tendência dos edifícios, tornarem-se cada vez mais eficientes e sustentáveis. A preocupação com o 

meio ambiente é cada vez maior e o recurso a equipamentos de origem renovável tem sofrido um 

acréscimo bastante acentuado. Os países querem ser autossuficientes e pretendem desfazer-se das típicas 

fontes de energias não renováveis associadas a grandes produções de elementos tóxicos para o meio 

ambiente.   Desta forma, passaram a haver legislações que têm como objetivo promover e obrigar a essa 

tendência. No que diz respeito à União Europeia, esta incentiva o uso de equipamentos energeticamente 

eficientes e com recurso a energias de origem renovável através de Diretivas, das quais se esperam que 

os estados membros façam as adaptações necessárias para que se adequem à realidade de cada um. No 

que diz respeito a sistemas de bomba de calor, a diretiva europeia 2009/28/CE estabelece as condições 

padrão de cálculo para sistemas de bomba de calor, deixando ao critério dos estados membros a forma 

e procedimento de calculo de cada um dos parâmetros estabelecidos. 

A tecnologia de bomba aerotérmica está longe de ser um equipamento pioneiro e inovador. A sua 

utilização já é corrente e está baseada num sistema simples de um ciclo termodinâmico, fácil de se 

reproduzir e com poucos segredos no que diz respeito à sua construção. No entanto, apesar da união 

europeia colocar estes equipamentos no lote de renováveis, a sua utilização em construções novas de 

habitação esteve sempre limitada devido a uma indefinição por parte da regulamentação energética dos 

edifícios em Portugal. Contudo, no dia 15 de dezembro, foi, finalmente, lançado um despacho que 

orienta o cálculo para a utilização deste tipo de sistemas. Tendo sido, esta dissertação, desenvolvida em 

ambiente empresarial em parceria com ARISTON THERMO GROUP, foi estimulado pela mesma a 

criação de um processo otimizado de cálculo que visa uma menor disponibilização de recursos para dar 

resposta a solicitações por parte de usuários, promotores, engenharias, arquiteturas, etc, para os 

diferentes casos de aplicação de bomba de calor. 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho apresenta as potencialidades de um sistema de bomba de calor de aerotermia e o seu 

enquadramento na legislação portuguesa em vigor. Definem-se, assim, como principais objetivos 

parciais: 

 Avaliação do enquadramento legislativo de bombas de calor de aerotermia noutros países 

 Descrição implicações técnicas de instalação e funcionamento do sistema de bomba de calor 

 Comparações vantagens e desvantagens dos diferentes sistemas de bomba de calor de 

aerortermia face ao sistema solar térmico 

 Dimensionamento e cálculo energético de soluções de aerotermia para cenários de aplicação em 

Portugal e Espanha  
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 Análise de poupança em relação a outro tipo de sistemas 

 Otimização e automatização de um processo de cálculo 

 

1.3. ESTRUTURA DO TEXTO 

Esta dissertação está estruturada em 4 capítulos por forma a seguir todo um processo de aplicação dos 

equipamentos de bomba de calor em edifícios de habitação Portugueses, conhecendo o produto e suas 

potencialidades de aplicação.  

O capitulo 2 aborda todo o enquadramento regulamentar referente à aplicação das bombas de calor de 

aerotermia em Portugal, e um exemplo de uma diferente abordagem neste âmbito, tendo sido analisado 

o caso de Espanha.  

O capitulo 3 está focalizado no produto de bomba de calor de aerotermia tanto para AQS como para 

aquecimento. Seu modo de funcionamento, relação com o ciclo de Carnot, inovações, vantagens e 

desvantagens face a outros sistemas e implicações construtivas.  

O capitulo 4 consiste na descrição da metodologia de calculo usada para cumprir a regulamentação, 

análise energética comparativa e estimativa do tempo de retorno do investimento entre a bomba de calor 

e outros sistemas convencionais. Este capitulo explica também toda a metodologia de calculo usada 

pelas marcas fabricantes de bombas de calor para justificarem a substituição de coletores solares em 

obra nova. 

No capítulo 5, estão expostos todos os resultados e conclusões obtidas com base na metodologia de 

cálculo usada. Será visto em que casos se justifica a aplicação deste tipo de equipamentos e observação 

teórica das vantagens deste tipo de equipamentos. 

Por fim, no capítulo 6 abordas todas as conclusões gerais e verificação dos objetivos iniciais da 

dissertação, contrariedades e observações que surgirem no desenvolvimento deste projeto e apresentam-

se algumas sugestões para desenvolvimentos futuros. 
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2 

Enquadramento Regulamentar 

 

2.1. REH (REGULAMENTO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO) 

2.1.1. ENQUADRAMENTO 

A aplicação da diretiva europeia 2009/28/CE em Portugal é definida, entre outros temas,  no Decreto de 

Lei nº118/2013 (REH). Trata-se, nada mais nada menos, da adequação da diretiva referida à realidade 

Portuguesa no que diz respeito a sistemas de bomba de calor. Este regulamento estabelece as regras na 

construção dos edifícios de habitação portugueses, tendo como objetivo garantir o desempenho 

energético e auxiliar os projetos de engenharia. 

O Decreto de Lei nº118/2013 vem acompanhado de uma série de despachos que o completam, e, por 

forma a justificar a utilização deste tipo de equipamentos, temos de recorrer a alguns deles para cumprir 

os requisitos do REH. 

 

Fig.1 – Decreto de Lei Nº118/2013 e Documentos de Suporte [1] 

. 

Desta forma, torna-se importante referir quais os passos necessários para justificar a utilização da 

bomba de calor nos edifícios de habitação portugueses.  

 

2.1.2. JUSTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS PARA PRODUÇÃO DE AQS 

A instalação de bombas de calor aerotérmicas em obra nova tem de obedecer a um conjunto de critérios 

impostos pelo Decreto de Lei nº118/2013 que visam assegurar a eficiência energética de um 

equipamento. No passado, este documento não se encontrava completo o que indefinia a possibilidade 
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de instalação deste tipo de produtos em construção nova para habitação. De seguida serão referidos 

todos os passos necessários para justificar a substituição do coletor solar térmico mediante o uso de 

bomba de calor. 

Partindo deste documento, o artigo 27º no ponto 2 define que para a produção de AQS, é obrigatória a 

instalação de um sistema de coletores solares térmicos sempre que haja a exposição solar adequada. 

“(…) 

2-A instalação de sistemas solares térmicos para aquecimento de água sanitária nos edifícios novos é 

obrigatória sempre que haja exposição solar adequada (…)” 

Uma vez definida esta obrigatoriedade, a instalação de sistemas de bomba de calor ficaria limitada, não 

fosse o artigo 27º, no ponto 3, prever alternativas a este tipo de instalação: 

"(…) 

3- Em alternativa à utilização de sistemas solares térmicos prevista no número anterior, podem ser 

considerados outros sistemas de aproveitamento de energias renováveis que visem assegurar, numa 

base anual, a obtenção de energia equivalente ao sistema solar térmico. (…)" 

Considera-se como referência a energia mínima fornecida pela instalação solar primariamente definida 

na alínea a) deste mesmo ponto 2: 

 “(…) 

A energia fornecida pelo sistema solar térmico a instalar tem de ser igual ou superior à obtida com 

um sistema solar constituído por coletores padrão, com as características que constam em portaria do 

membro do Governo responsável pela área da energia e calculado para o número de ocupantes 

convencional definido pela entidade fiscalizadora responsável do SCE, na razão de um coletor padrão 

por habitante convencional (…)” 

Desta forma, o primeiro calculo que deverá ser realizado, será o da quantificação de energia renovável 

dada pela instalação solar constituída por coletores padrão para uma dada habitação.  

Assim, é importante definir as características do coletor padrão. A Portaria n.º 349-B/2013 (Requisitos 

de comportamento técnico e de eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos e sujeitos a grande 

intervenção) define estas características: 

“5.1. Requisitos de eficiência  

1 - Os sistemas de coletores solares térmicos a instalar devem proporcionar uma contribuição de 

energia renovável igual ou superior à calculada para um sistema idêntico ao previsto ou instalado, 

baseado em coletores solares padrão com as seguintes características: 

 a) Orientação a Sul e com inclinação de 35º; 

 b) Apresentação dos seguintes parâmetros geométricos, óticos e térmicos: 

                i. Planos com área de abertura de 0,65 m2 por ocupante convencional;  

               ii. Rendimento ótico de 73%;  

              iii. Coeficientes de perdas térmicas a1=4,12 W/(m2.K) e a2=0,014 W/(m2.K2);  

  iv.   Modificador de ângulo para incidência de 50º igual a 0,91. 

(…)” 
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Tendo as características do coletor padrão, de acordo com o Despacho (extrato) n.º 15793-H/2013, que 

define as regras de quantificação e contabilização do contributo de sistemas para aproveitamento de 

fontes de energia renováveis, a energia fornecida pelo sistema solar térmico é calculada da seguinte 

forma: 

“(…) 

1. Sistemas Solares Térmicos 

A energia produzida pelo sistema solar térmico, deve ser determinada com recurso à versão em vigor 

do programa SCE.ER da Direção –Geral de Energia e Geologia (DGEG) ou outra ferramenta que 

utilize metodologia de cálculo equivalente que permita, quando aplicável, quantificar essa energia para 

diversos usos, devidamente validada por entidade competente designada para o efeito pelo ministério 

responsável pela área da energia (…)” 

Desta forma, o cálculo de energia renovável do sistema solar térmico constituído por coletores padrão 

será realizado pelo programa SCE.ER. Utilizar-se-á este valor como referência, tendo a bomba de calor, 

que verificar um fornecimento de energia renovável superior a este valor referencia. 

No seguimento deste despacho, o ponto 7 define a forma de calculo que permite obter a quantidade de 

energia renovável dada pelas bombas de calor aerotérmica e geotérmica. Aqui encontramos, a 

transposição da diretiva europeia 2009/28/CE para a nossa legislação. 
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“(…) 

7. Aerotérmica e geotérmica (bombas de calor 

 











ano

kWh

SPF
QusableEren )

1
1.(                                                 (2.1) 

 

1-A contribuição renovável de sistemas deste tipo deve ser calculada em conformidade com o definido no 

Anexo VII da Diretiva 2009/28/CE: 

Qusable- Total de calor utilizável estimado produzido por bombas de calor conformes aos critérios referidos 
no número 4 do artigo 5.º da Diretiva 2009/28/CE [kWh]; 

SPF- Fator médio de desempenho sazonal estimado para as referidas bombas calor, conforme Diretiva 

2009/28/CE. 

2 - Apenas poderá ser considerado o contributo de energia renovável de bombas de calor para as quais 

SPF> 1,15 x(1/h), em que entre a produção total bruta de eletricidade e o consumo de energia primária 
para a produção de eletricidade, sendo calculado enquanto média da UE com base em dados do Eurostat. 

3 -A forma como devem ser estimados os valores de Qusable e de SPF serão objeto de Despacho por parte 

do Diretor Geral de Energia e Geologia.” 

Apesar do Decreto de Lei nº118/2013 ter sido lançado em 2013, fazia falta o lançamento de um despacho 

que definiria a forma de calculo de Qusable e SPF. Apenas em dezembro de 2015 foi lançado este tão 

esperado Despacho que finalmente colocou um fim ao impedimento da colocação de bombas de calor 

mediante esta via de justificação.  

Assim, a determinação do Qusable e do SPF serão determinadas pelo Despacho n.º 14985/2015. Aqui 

podemos encontrar a metodologia de calculo para estes fatores. No que diz respeito às bombas de calor 

de AQS, o valor de SPF é equivalente ao COPdia calculado com base na norma EN 16147:2011 de 

acordo com o anexo 1 do presente despacho, ponto 1 alínea a: 

“(…) 

a) No caso de sistemas de produção de AQS, ser realizado com recurso a ensaio do equipamento de 

acordo com a norma EN 16147:2011, estabelecendo -se que o SPF é equivalente ao COPdia;” 

Quanto ao Qusable, este é definido pela tiragem de água de acordo com o perfil de extração diário 

definido na norma EN 16147:1011. Conforme o indicado no ponto 3 alínea a) do mesmo anexo. Isto 

significa, que será a energia associada ao aquecimento da quantidade de água acumulada no depósito da 

bomba de calor. 

a)  No caso dos números anteriores o Qusable é a energia anual fornecida pela bomba de calor e pode 

ser determinado da seguinte forma: a) No caso de sistemas de preparação de AQS o Qusable é a soma 

de energia anual útil das tiragens de água, expressa em kWh de acordo com o perfil de extração diário 

definido na norma EN 16147:2011 

Por fim, retira-se deste despacho uma definição transposta da diretiva europeia 2009/28/CE, que nos diz 

que SPF>1.15/η sendo, em que, η é calculado enquanto média da UE com base em dados do Eurostat, 

correspondendo a um valor de 0.455. Assim, tem-se que verificar que o valor de SPF terá de ser superior 

a 2.5. 
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“(…) 

Os valores predefinidos constantes nos quadros I e II são típicos do segmento de bombas de calor com 

um SPF superior ao limiar, SPF > 1,15 *(1/ η), ou seja, as bombas de calor elétricas com SPF inferior 

a 2,5 e as bombas de calor térmicas com um SPF inferior a 1,15 não foram tomadas em consideração 

quando foram estabelecidos os valores típicos.” 

 

Para alem do mais, a Portaria n.º 349-B/2013 (Requisitos de comportamento técnico e de eficiência dos 

sistemas técnicos dos edifícios novos e sujeitos a grande intervenção), define no ponto 4.2 alínea d) que: 

“(…) 

d) As bombas de calor para produção exclusiva de AQS, devem ter um desempenho, determinado de 

acordo com a EN 16147, caracterizado por um COP mínimo de 2,3; (…)” 

 

2.1.3. NECESSIDADES AQS 

Uma vez definida a possibilidade de se utilizar a bomba de calor para produção de AQS, torna-se 

necessário que este tipo de instalação dê conta das necessidades esperadas de uma determinada 

habitação. Para além do mais, para o calculo realizado com o SCE, é necessário introduzir as 

necessidades de AQS para descobrir a cobertura mínima de energia renovável imposta pelo Decreto Lei 

nº118/2013. O sistema de bomba de calor, terá, então, de dar resposta a esta necessidade como mínimo. 

O despacho(extrato) n.º 15793-I/2013, documento auxiliar do REH, que define o calculo das 

necessidades energéticas dos edifícios de habitação, transpõe que para preparação de AQS: 

“(…) 

1 - A energia útil necessária para a preparação de AQS durante um ano será calculada de acordo com 

a seguinte expressão: 

 

 









ano

kWhnMaqs
Qa )

3600000

d*T*4187*
                                            (2.2) 

 

∆T-Aumento de temperatura necessário para a preparação das AQS e que, para efeitos do presente 

cálculo, toma o valor de referência de 35ºC. 

nd- Número anual de dias de consumo de AQS de edifícios residenciais que, para efeitos do presente 

cálculo, se considera de 365 dias. 

 

2 - Nos edifícios de habitação, o consumo médio diário de referência será calculado de acordo com a 

seguinte expressão: 











dia

L
fehnMaqs .**40                                                     (2.3) 

em que: 
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n - Número convencional de ocupantes de cada fração autónoma, definido em função da tipologia da 

fração sendo que se deve considerar 2 ocupantes no caso da tipologia T0, e n+1 ocupantes nas 

tipologias do tipo Tn com n>0.  

feh - Fator de eficiência hídrica, aplicável a chuveiros ou sistemas de duche com certificação e 

rotulagem de eficiência hídrica, de acordo com um sistema de certificação de eficiência hídrica da 

responsabilidade de uma entidade independente reconhecida pelo sector das instalações prediais.  

 

Para chuveiros ou sistemas de duche com rótulo A ou superior, feh=0,90, sendo que nos restantes casos, 

feh=1. (…)” 

 

2.1.4. UTILIZAÇÃO DE BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS PARA AQUECIMENTO 

Para a produção de aquecimento, a legislação não implica que haja alguma contribuição de energia 

renovável como está definido para a produção de AQS. Apenas tem-se que cumprir, de acordo com a 

Portaria 349-B/2013, um valor de COP superior a 2.3 com base na norma EN 14511. 

“(…) 

As bombas de calor para preparação de água quente destinada a climatização e AQS, devem apresentar 

o certificado “European Quality Label for Heat Pumps”, ou, em alternativa, o seu desempenho ter sido 

avaliado pelo mesmo referencial normativo, EN 14511, tendo um COP mínimo de 2,3;”   

Contudo, voltando ao artigo 27º de Decreto de Lei nº118/2013, este diz-nos que podemos optar por um 

equipamento que produza uma quantidade de energia renovável superior ao sistema solar térmico 

constituído por coletores padrão. Assim, as bombas de calor de aquecimento ao terem a sua contribuição 

em energia renovável, também justificarão a não colocação de coletores solares térmicos para AQS. 

Esta contribuição de energia renovável parte do mesmo calculo que para a produção de AQS, ou seja, 

do ponto 7 da Portaria n.º 349-B/2013 descrito no subcapítulo anterior. 

No entanto, por se tratar de uma bomba de calor de aquecimento, a forma de calculo do Qusable e SPF 

será completamente distinta. Uma vez mais, recorrendo ao Despacho n.º 14985/2015, retira-se a 

metodologia de calculo para estes dois fatores. 

Para valor do SPF, o ponto 1, alínea b) do Anexo I do presente Despacho, indica-nos que : 

“(…) 

b) No caso de sistemas de aquecimento e arrefecimento ambiente, ser realizado com recurso a ensaio 

do equipamento de acordo com a norma EN 14825:2013 e cálculo do SPF segundo a mesma norma. 

No ponto 3 alínea b) do Anexo I do referido despacho encontramos a metodologia de calculo para a 

Qusable: 

 “(…) 

b) No caso de sistemas de Aquecimento e Arrefecimento Ambiente o Qusable pode ser determinado com 

recurso à seguinte expressão: 

atedHhpQusable Pr*                                                        (2.4) 

em que: 

Hhp = horas equivalentes de funcionamento a plena carga (horas)  

Prated = capacidade instalada das bombas de calor, tendo em conta o tempo de vida dos diferentes 

tipos de bombas de calor (kW).” 
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2.2. CTE (CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN ) 

2.2.1. ENQUADRAMENTO 

A realidade de aplicação de bombas de calor, como referido anteriormente, depende da adaptação, dos 

estados membros, das diretivas europeias. Em Espanha, a realidade é um pouco diferente da situação 

Portuguesa. A exigência, no que diz respeito, à eficiência dos equipamentos para que seja considerado 

renovável, é bastante maior. Desta forma, a via mais utilizada para justificação de utilização das bombas 

de calor para AQS é a via da recuperação de calor. 

O documento responsável pela eficiência energética dos edifícios em Espanha é o CTE, sendo que para 

a produção de AQS, o anexo referente é o HE4. Neste anexo, encontra-se a base do dimensionamento e 

exigências para a produção de AQS. 

À semelhança do regulamento português, a obrigatoriedade da instalação solar térmica também está 

presente, estando também previstas soluções que poderão servir como alternativas. As alternativas à 

instalação solar térmica no HE 4 estão expressas no ponto 2.2.1.4. Prevêem-se como alternativas, um 

outro equipamento baseado em energias renováveis, processos de cogeração de energia, ou em 

recuperação de calor, desde que, se certifique que o consumo de energia primaria e emissões de CO2 

não seja superior ao sistema solar térmico conforme o expresso no ponto 2.2.1.5.   

“4-La  contribución  solar  mínima  para  ACS  y/o  climatización  de  piscinas  cubiertas  podrá  

sustituirse  parcial  o  totalmente  mediante  una  instalación  alternativa  de  otras  energías renovables,  

procesos  de  cogeneración  o  fuentes  de  energía  residuales  procedentes  de  la instalación  de  

recuperadores  de  calor  ajenos  a  la  propia  instalación  térmica  del  edificio; bien realizada en el 

propio edificio o bien a través de la conexión a una red de climatización urbana” 

5-Para  poder  realizar  la  sustitución  se  justificará  documentalmente  que  las  emisiones  de dióxido 

de carbono y el consumo de energía primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos 

sus sistemas auxiliares para cubrir completamente la demanda de ACS, o la demanda total de ACS y 

calefacción si se considera necesario, son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la 

correspondiente instalación solar térmica y el sistema de  referencia que  se  deberá  considerar  como  

auxiliar  de   apoyo  para  la  demanda comparada.” 

Assim, a comparação que terá de ser feita com base na contribuição solar mínima (fração solar), definida 

para 5 regiões climáticas de Espanha, definidas pelo documento “ Zonificación climática en función de 

la radiación solar global media diaria anual”. A tabela 2.1 apresenta a fração solar mínima a cumprir 

em função das necessidades e zona climática. É a partir da cobertura solar, que se define o consumo 

energético do apoio.  
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Tabela 1 – tabela 2.1 CTE HE4 fração solar mínima em função da zona climática 

 

2.2.2. NECESSIDADES DE AQS NO CTE HE4 

O CTE HE4 estabelece ainda parâmetros estimativos de necessidades de AQS, em função do tipo de 

utilização do edifício. No caso de edifícios de habitação a necessidade de água quente será na razão de 

28 litros por pessoa a 60 ºC. A tabela 4.1 do presente documente estabelece as necessidades mínimas de 

calculo no dimensionamento de sistemas para produção de AQS. 

Tabela 2 – tabela 4.1 CTE HE4 necessidades em função da tipologia de edifício 
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Assim é importante definir qual o numero de pessoas referencia para dos determinados tipos de 

habitação, em função do numero de quartos. A tabela 4.2 do CTE HE4 indica esse ponto de partida. 

Tabela 3 – tabela 4.2 CTE HE4 nº de pessoas em função do numero de quartos 

 

No seguimento do presente documento, observa-se ainda a adaptação da legislação a instalações 

centralizadas. O CTE HE4 aplica um fator multiplicativo às necessidades previamente calculadas 

segundo a tabela 4.3 do CTE HE4 que define o valor corretivo em função do numero de habitações. 

Tabela 4 – tabela 4.3 CTE HE4 fator de centralização 

 

 

2.2.3. BOMBAS DE CALOR PARA AQS NO CTE 

No que diz respeito as bombas de calor, o CTE auxilia-se num documento produzido pelo IDAE 

(instituto para la diversificación y ahorro de la energía) que aborda as prestações medias estacionais das 

bombas de calor para produção de calor em edifícios.  

O referido documento está baseado num outro documento oficial que aborda as prestações médias dos 

equipamentos e sistemas de produção de frio e calor em edifícios de habitação, elaborado pelo grupo 

de investigação TERMOTECNIA, da universidade de Sevilha.  

Este documento sugere que o valor do SPF seja corrigido por fatores de ponderação e correção. Estes 

fatores (Fp e Fc) baixam consideravelmente o valor do mesmo.  

 

FcFpalCOPnoSPF **min                                                    (2.5) 

 

Seguindo o documento do IDAE, numa primeira parte baseada no documento anterior, o valor de Fp 

poderá ser obtido com recurso a uma tabela (3.1) presente no mesmo documento, e está definido para 

cada zona climática. Quanto ao valor de Fc, este só será utilizado para bombas de calor geotérmicas, 

tomando assim um valor unitário para as bombas do tipo aerotérmicas. No entanto, existe uma extensão 

da aplicação deste fator de correção para as bombas de calor acionadas eletricamente. Na tabela 4.2, é 

possível identificar o valor do FC em função da temperatura acumulada e da temperatura usada no 

ensaio. 
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Quadro 5 – Fatores de ponderação a usar no calculo do SPF 

 

Quadro 6 – Fatores de correção a usar no calculo do SPF 

 

No que diz respeito ao COP nominal, este será obtido com base na norma EN 16147:2011, e terá de ter 

em conta as condições de temperatura da zona climática onde se vai instalar o equipamento. 

Assim, as bombas de calor cujos COP, estão muito perto de 2.5, nunca conseguirão ser justificadas 

perante esta via de equipamento renovável uma vez que os fatores de ponderação estão à volta de um 

valor de 0.8 e os fatores de ponderação entre 1 e 0.55.  

Desta forma, a via que mais se utiliza para justificação deste tipo de equipamentos, é pela recuperação 

de calor.  Considera-se assim, que uma bomba de calor, poderá ser um equipamento recuperador de 

calor, desde que a extração do ar que alimenta a própria máquina seja feita a partir de um local interior 

não aquecido. 

Pela falta de definição de valores normalizados para o rendimento de sistemas de recuperação de calor, 

as marcas usam a norma que lhes é mais favorável para justificar que os sistemas de produção de AQS 

por bomba de calor cumprem as condições anteriormente definidas pelo código técnico, ou seja, que 

apresentam menos emissões de CO2 e menor consumo de energia primária. A norma mais utilizada para 

estes cálculos é a norma EN 255-3, já obsoleta desde 2011, momento em que a EN 16147:2011 

substituiu a mesma. 

O sistema referência será aquele que menores emissões de CO2 e energia primária, tiver e que trabalha 

em conjunto com o sistema solar, ou seja, a caldeira a gás natural. 
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No capitulo Metodologia de calculo, será visto como se justifica a utilização de bomba de calor em 

edifícios de habitação novos. 
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3 

Bomba de calor 

 

3.1 CONCEITOS GERAIS DE BOMBA DE CALOR E CICLO TERMODINÂMICO DE CARNOT 

O funcionamento de um equipamento de bomba de calor está fundamentado nos princípios básicos da 

termodinâmica. Desta forma, será feita uma breve analogia entre estes princípios e o funcionamento de 

um equipamento de bomba de calor. 

O primeiro princípio da termodinâmica indica que a energia não se cria nem se destrói, apenas se 

transforma. No esquema princípio de funcionamento de uma bomba de calor ar-água, a energia 

necessária para aquecer ou arrefecer (Q2) provém do aproveitamento do calor do ar (Q1) e do trabalho 

de compressão (W) executado por um compressor.  

 

WQQ  12                                                              (3.1) 

 

O segundo princípio da termodinâmica estabelece que a transmissão de energia não é possível sem a 

existência de focos de diferente temperatura e, sendo que, só é possível produzir trabalho nessas 

condições. 

Os equipamentos de bomba de calor são transportadores eficientes de energia entre os focos. No entanto, 

ao contrário do que ocorre de forma natural, a transmissão de calor faz-se “contra a corrente”, uma vez 

que se transforma a energia do foco frio para o foco quente. Para poder realizar esta operação é 

necessária recorrer a um trabalho adicional. 

A eficiência de um equipamento é dada pela relação entre a energia capaz de transmitir e a energia 

consumida para levar a cabo a dita transmissão necessária para aquecer ou arrefecer. 

WQ /2                                                              (3.2) 
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Fig.2 – Princípios da Termodinâmica aplicado no ciclo de bomba de calor [2] 

3.1.2 CICLO DE CARNOT E BOMBA DE CALOR 

 

O ciclo de Carnot define-se como um processo cilícico reversível que utiliza um gás perfeito, e que 

consta de duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas, tal como se apresenta na 

seguinte figura. 

 

 

Fig.3 –Ciclo de Carnot [3] 
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Um processo designa-se por adiabático quando num sistema termodinâmico, em que um fluido realiza 

trabalho, não existem trocas de calor com a sua envolvente. Assim, uma compressão adiabática realiza-

se por compressão de um fluido sem que hajam essas referidas trocas de calor, aumentando assim a 

temperatura do fluido. A expansão/ descompressão adiabática, será assim, o processo oposto mantendo 

o facto de não ocorrerem trocas de calor. 

Um processo designa-se por isotérmico quando existe transferência de calor a uma temperatura 

constante, característico da fase em que existe a permuta de calor do ar para o gás refrigerante da bomba 

de calor, assim como da fase em que existe a permuta de calor do gás refrigerante para o meio a aquecer 

ou arrefecer. 

 

Fig.4 –Gráfico Pressão-Volume ciclo termodinâmico [3] 

 

O tramo A-B representa a expansão isotérmica, B-C a expansão adiabática, C-D a compressão 

isotérmica, e D-A a compressão adiabática. 

As etapas do ciclo de Carnot poderão ser descritas recorrendo a um conjunto de fórmulas muito 

conhecidas na termodinâmica. 

A lei dos gases ideais define-se por:  

nRTpv                                                               (3.3) 

O trabalho de um gás sob temperatura constante é dado por: 

2

1
ln

v

v
nRTW 

                                                           (3.4) 

A variação da energia interna é da por: 

TnRU                                                              (3.5) 

 

Sendo: 

W-Trabalho 

n-número de moles do gás 

R=constante universal dos gases perfeitos 
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T-Temperatura absoluta 

v1-Volume na etapa inicial 

v2-Volume na etapa final 

    T-variação da temperatura absoluta 

 

Com estas expressões poder-se-á definir fisicamente aquilo que acontece ao longo das fases do ciclo de 

Carnot: 

 Tramo A-B 

1nRTvp BB     

0 BAU    

va

vb
nRTW BA ln1

                     

BABA WQ      ´ 

 

 Tramo B-C 

2nRTvp cc     

0CBQ  

)( 12 TTnRU CB     

CBCB UW                        

 

 Tramo C-D 

0 DCU  

vd

vc
nRTW DC ln1

      

DCDC WQ       

 

 Tramo D-A 

2nRTvp DD     

0ADQ  

)( 21 TTnRU AD     

ADAD UW                        
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Desta forma, tem-se que: 

 Variação total da energia interna 

0  ADCB UUU  

 Variação total do trabalho 

ADDCCBBA WWWWW    

 

 Calor 

va

vb
nRTQabs ln1  

O rendimento do ciclo será, nada mais, nada menos, do que o quociente entre o calor absorvido e o 

trabalho realizado 

WQabs /                                                            (3.6) 

Os sistemas de bomba de calor atuam com base neste princípio, utilizando um gás quase perfeito que 

permite a execução deste ciclo de Carnot. Em seguida, explicar-se-á a forma de aplicação deste ciclo 

termodinâmico no âmbito dos diferentes tipos de bomba de calor. 

 

3.2 BOMBA DE CALOR PARA PREPARAÇÃO DE AQS ARISTON 

3.2.1 FUNCIONAMENTO 

A bomba de calor de aerotermia para agua quente sanitária, é uma bomba de calor Ar-Água, que utiliza 

o calor do ar para aquecer a água que está num acumulador.  

Utiliza um ciclo termodinâmico que se inicia pela aspiração de ar por um grupo térmico. 

Este sistema, não é nada mais, nada menos, do que o funcionamento inverso de um frigorifico. Um 

líquido refrigerante, que mediante mudanças de estado, extrai o calor do ar e cede o mesmo à água. 

Com este sistema, podem se alcançar temperaturas de 55ºC e 62ºC segundo a capacidade de acumulação. 

Podem se utilizar resistências elétricas de apoio, que atuam unicamente para conseguir temperaturas 

maiores do que em modo bomba de calor, ou então, em situações extremas de temperaturas muito frias. 

Este equipamento consiste basicamente em duas partes. Um grupo bomba de calor e um depósito de 

acumulação na parte inferior. A bomba de calor baseia-se em aproveitar a energia que produz as 

mudanças de estado, do líquido refrigerante tipo R134a. Este fluido circula no interior de um circuito 

fechado que contém um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. 

 

 O compressor permite o desenvolvimento do processo e requer eletricidade para o seu 

funcionamento. Entre todos os elementos constituintes, este é o que maior energia elétrica 

consome. Quase toda a energia consumida pela bomba de calor está associada ao funcionamento 

do compressor. 
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 O condensador trata-se de um permutador de calor situado ao longo da cuba em que através do 

qual o fluido refrigerante em forma de vapor cede toda a sua energia à água do depósito. A 

medida que vai cedendo a energia, o líquido condensa e e volta ao estado líquido. 

 

 A válvula de expansão é um componente do circuito pelo qual passa o líquido refrigerante e por 

meio de uma mudança de secção, ocorre uma redução brusca da pressão e uma notável descida 

da temperatura do líquido. 

 

 O evaporador é outro permutador de calor situado na parte superior, que através da sua 

superfície ampliada por um sistema de placas, permite o intercâmbio entre o fluído refrigerante 

e o ar ambiente. Neste permutador o líquido refrigerante passa ao estado gasoso.  

Como a energia térmica só pode ir de um nível de energia mais alto para outro mais baixo, o fluido 

refrigerante deverá estar a uma temperatura mais baixa que a temperatura do ar ambiente. Por outro 

lado, o líquido refrigerante situado no condensador presente no condensador, deverá ter, também, 

necessariamente, uma temperatura superior à da água. 

 

Fig.5 – Bomba de calor monobloco e componentes principais [4] 

 

O princípio de funcionamento da bomba de calor pode ser estruturado em 4 passos:  

Em primeiro plano o líquido refrigerante encontra-se a baixa temperatura e a baixa pressão e por tanto, 

em estado liquido. O ar aspirado do ambiente passa através do evaporador, onde o fluido refrigerante 

absorve a temperatura do ar ambiente e muda de estado. Ao mesmo tempo, o ar é expulso a uma 

temperatura mais baixa. 

O fluido refrigerante chega a um segundo passo em forma de vapor, mas, todavia, a baixa pressão. 

Passando-o através do compressor, produz-se um aumento da pressão e por consequência, um aumento 

da temperatura. 

Como resultado, obtém-se vapor num estado elevado de energia. Este vapor situado no 3º passo é o que 

circula pelo condensador situado ao largo do reservatório onde vai cedendo toda a sua energia 

acumulada, voltando assim ao estado líquido. 
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Por último passo do processo, o fluido refrigerante, já em estado líquido, faz-se passar pela válvula de 

expansão para obter de novo o fluido em condições iniciais, isto é, a baixa pressão e temperatura. Desta 

forma pode-se voltar a iniciar o processo.  

 

 

Fig.6 – Ciclo termodinâmico numa bomba de calor [4] 

 

A marca Ariston possui dois tipos de bombas de calor sendo que uma está dotada de uma unidade 

exterior (SPLIT) e a outra trata-se de uma unidade compacta (monobloco) em que a unidade de bomba 

de calor está junta com o acumulador.  

 

Fig.7 – Bombas de Calor Monobloco [5] 
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Fig.8 – Bombas de Calor SPLIT [5] 

 

As bombas de calor monobloco e split, têm funcionamento similar. Apenas a sua instalação e 

posicionamento dos componentes de bomba de calor estão situados em lugares distintos. 

Nas bombas de calor do tipo Split, toda a permuta de calor entre o ar e o gás refrigerante executa-se 

numa unidade exterior, obrigando assim a que a instalação seja mais complexa uma vez que o gás 

refrigerante circula entre a unidade exterior e o acumulador. 

No subcapítulo 3.2.3 será exposta o tipo de instalação de cada um destes tipos de bomba de calor. 

 

3.2.2. CONSUMO ENERGÉTICO 

Uma vez conhecido o funcionamento do processo que ocorre numa bomba de calor aerotérmica, e para 

poder abordar a eficiência energética, devemos recorrer ao valor de COP (Coefficient of Performance) 

que é o coeficiente que mede o rendimento das bombas de calor.  

Este coeficiente dá-nos a relação entre a potência obtida e a potência consumida. Neste caso, uma relação 

entre o calor cedido à água a aquecer e a energia elétrica consumida, principalmente pelo compressor. 

Um COP de 3, significa que por cada 1 KW/h se produzem 3 KW/h. A fórmula 3.2 é representativa 

deste valor. 

Uma vez que a máquina capta o calor presente no ar, o valor deste coeficiente (COP) será variável, 

estando em função da temperatura e humidade ambiente, temperatura da água da rede, e tiragem de 

água.  

O consumo energético de uma bomba de calor poderá ser obtido mediante a seguinte fórmula:   

 diakWh
COP

Energia
Consumo

água
/

1000*3600*
                                      (3.7) 

 

3.2.3. INSTALAÇÃO 

Conforme o descrito no final do subcapítulo 3.2.1, a instalação deste tipo de equipamentos será 

distinta conforme o tipo de bomba de calor para AQS. 

A bomba do tipo monobloco está associada a uma instalação bastante simples podendo ser executada 

de várias formas. A seguinte figura representa alguns esquemas de instalação definidos pela marca, 

para bombas do tipo monobloco murais. 
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Fig.9 – Instalação de bombas de calor Murais Monobloco [6] 

 

As bombas de calor do tipo mural, como o nome indica, poderão deverão ser colocadas numa parede 

mediante um suporte específico. É importante que a admissão de ar seja executada de um local com 

mais de 20 m3 para que se garanta um bom desempenho do equipamento. 

A admissão e expulsão de ar poderá ser feita mediante tubagens podendo o instalador, escolher o tipo 

de diâmetro (150mm ou 125 mm) e seu formato, ou então poderão ser executadas sem qualquer tipo de 

tubagens. Contudo, esta segunda solução intensificará o ruido do equipamento, e arrefecerá 

consideravelmente o espaço interior uma vez que o ar arrefece cerca de 10 graus quando cede energia 

ao gás refrigerante, ao passar pelo evaporador.  

Na instalação deverão ser tidas em conta as perdas de cargas provocadas pela tubagem na condução do 

ar. Para tal, o manual de instalação do produto prevê estas situações e facilita o seu dimensionamento. 

A seguinte figura ilustras as perdas de carga de calculo para os diferentes elementos instalados na 

condução de ar.  

A sua instalação poderá ser executada por qualquer tipo de instalador. 
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Quadro 7 – Perdas de carga em função da instalação [6] 

 

 

As bombas de calor de solo estão, usualmente, dotadas de um reservatório de grande capacidade, o que 

impossibilita a sua instalação em parede. No entanto, o procedimento e elaboração da mesma é similar 

às monobloco murais. 

 

Fig.10– Instalação de bombas de calor de solo Monobloco [7] 

 

No que diz respeito aos modelos SPLIT, como a permuta de calor é executada mediante uma unidade 

externa, deixa de ser necessário recorrer ao uso de tubagens para conduzir o ar. Contudo, a circulação 

de gás refrigerante faz-se entre a unidade exterior e o acumulador, o que obriga ao manuseamento de de 

liquido refrigerante por parte do instalador. Desta forma, apenas instaladores autorizados poderão 

executar a instalação das bombas de calor do tipo SPLIT. Para alem do mais, será necessário instalar 

tubagens externas em cobre para circulação do gás refrigerante, o que aumentará o custo da instalação. 
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A unidade externa, devido a perdas de carga, não poderá estar afastada mais do que 3 metros em altura 

e 8 m em comprimento do acumulador.  

 

Fig.11 – Bomba de calor com unidade exterior (SPLIT) [5] 

 

A utilização de uma unidade externa permite a utilização de um ventilador mais potente que aumentará 

a permuta de calor entre o ar e o gás refrigerante devido ao facto de passar um caudal maior no 

evaporador da bomba de calor. Desta forma, o tempo de aquecimento desta unidade, será bastante 

inferior ao de uma bomba do tipo monobloco. No entanto, o valor de COP deste tipo de bomba de calor 

não é tão elevado devido ao consumo energético do ventilador. De reparar na potência de consumo entre 

os dois tipos de bomba de calor. 

 

Fig.12 – Características técnicas de bomba de calor mural 80L e 110L [5] 

 

Fig.13 – Características técnicas de bomba de calor SPLIT 80L e 110L [5] 
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3.2.4. VANTAGENS E DESVANTAGENS EM RELAÇÃO A OUTRO TIPO DE SISTEMAS 

3.2.4.1 BOMBA DE CALOR VS SISTEMA SOLAR TÉRMICO 

Existem dois tipos de instalação solar para produção de AQS em edifícios de habitação. O sistema de 

circulação forçada, em que o circuito primário de solar é movido por uma bomba, permitindo a 

colocação do depósito afastado dos coletores, e o sistema de termossifão, de circulação natural, sendo 

que este ultimo está dotado de um acumulador junto dos coletores. 

  

 Fig.14 – Sistema solar de circulação forçada individual [7] 

  

Fig.15 – Sistema solar termossifão [7] 

Como se pode observar nas figuras 14 e 15, a instalação solar está acompanhada por vários 

inconvenientes. 

A colocação dos coletores terá sempre de ser feita no exterior, e para além do impacto visual, estão 

sujeitos a intempéries que poderão danificar o funcionamento do mesmo. 

Para que seja retirado o maior rendimento possível torna-se importante colocar os coletores orientados 

a sul e com uma inclinação entre 35º e 45º, o que nem sempre é possível devido á geometria e orientação 

dos telhados inclinados. Para além do mais é necessário garantir que o espaço destinado à colocação dos 

coletores não esteja em sombra. 

O sistema solar térmico está dotado de uma complexa instalação para que o seu conjunto funcione. No 

caso de ser um sistema termossifão a instalação apenas envolve a colocação do depósito e coletores 

numa cobertura e utilização de um apoio para complementar o sistema em caso de não haver radiação 

solar suficiente. Esse apoio poderá ser dado pela instalação de uma caldeira, esquentador, 

termoacumulador, bomba de calor ou qualquer outro tipo de sistema que se destine a produção de AQS. 

No caso de ser um sistema forçado, este envolve a instalação de um depósito afastado dos coletores, o 

que requer a colocação de uma bomba para fazer circular o circuito primário da instalação solar entre o 
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acumulador e os coletores, uma Centralina que possibilita a gestão de todo o circuito solar, sondas de 

temperatura, vaso de expansão, purgadores manuais ou automáticos assim como todo o conjunto de 

tubagem em cobre que conduz o circuito primário e um apoio. Desta forma, esta complexidade encarece 

a instalação, tornando excessivo o tempo de recuperação do investimento, exigindo uma manutenção 

bastante regular por a evitar a ocorrência de problemas relacionados com a instalação 

Quadro 8 – Material instalação solar para circuito primário 

Material Quantidade 

Coletor Solar Kairos XP 2.5-1V 6 

Kit conexões hidráulicas para 1 colector XP 2.5 1 

Kit conexões hidráulicas para extensión XP 2.5 5 

Barra horizontal XP 2.5 V 6 

Jogo de 2 ganchos inox universal 7 

Centralina solar MANAGER IZY 1 

Grupo Bomba solar 20-70 1 

Vaso de expansão solar 50 litros  1 

ACUMULADOR MAXIS CK1 800 EU 1 

Liquido anticongelante instalações solares  N 

 

Uma vez que o rendimento de uma instalação solar está dependente da radiação solar, existe uma grande 

diferença no rendimento a nível sazonal. Nos meses de inverno, quase toda a energia fornecida para a 

produção de AQS provém do apoio à instalação solar. 
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Fig.16 – Cobertura de AQS para 1 coletores ARISTON XP 2.5-1V com 200 litros de acumulação em Alicante 

 

A produção excessiva de energia por ausência de consumo poderá provocar danos na instalação solar. 

Nos meses de verão, devido à forte exposição solar, as necessidades de AQS serão fornecidas sem 

recorrer a um apoio, mas, em períodos em que não existe consumo, muito facilmente o sistema entrará 

em sobre temperatura. Isto aumentará a probabilidade de danos na instalação. É necessário que a 

instalação esteja muito bem dimensionada e aconselha-se a utilização de sistemas dissipação de calor 

para sistemas solares térmicos, que quase sempre fica fora de opção por parte de quem utiliza este tipo 

de sistemas 

Por outro lado, a utilização de sistemas solares térmicos em edifícios coletivos requer organização para 

que o consumo e poupança sejam iguais no que diz respeito ao consumo de AQS. É um sistema que 

requer manutenção e quando não existem acordos entre vizinhos, muito facilmente esta necessidade 

poderá passar ao lado. 

Desta forma, as grandes desvantagens do sistema solar face à bomba de calor serão: 

• Falta de espaço para colocação de coletores solares 

• Sombras na zona destinada aos coletores solares 

• Impacto visual 

• Produção excessiva de energia por ausência de consumo (provocando problemas na instalação) 

• Gestão económica da manutenção da instalação entre vizinhos (*edifício multifamiliar) 

• Rendimento desequilibrado a nível estacional: muito alto no verão e muito baixo inverno 

• Complexidade em realizar la comprovação do estado da instalação 

• Excessivo tempo de recuperação do investimento inicial 
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3.2.4.2  BOMBA DE CALOR VERSUS TERMOACUMULADOR 

Os equipamentos fornecedores de AQS poderão ser de produção instantânea ou de acumulação. 

Normalmente, os equipamentos que recorrem a gás como é o caso de caldeiras e esquentadores estão 

associados a produção instantânea de AQS, isto é, toda a água fria que entra nestes sistemas é aquecida 

no espaço de tempo em que esta passa pelo seu queimador, fornecendo assim AQS desde que haja 

alimentação de gás. Contudo, este tipo de equipamentos depende do caudal de consumo de AQS para 

garantir a temperatura desejada, isto é, sempre que existam consumos ao mesmo tempo, existe o risco 

do equipamento não corresponder as necessidades. Desta forma, os sistemas de acumulação, são aqueles 

que garantem a solução de máximo conforto, e que poderão corresponder as necessidades e picos de 

consumo desde que estejam bem dimensionados. A bomba de calor, é um equipamento de produção por 

acumulação de AQS e o seu mais direto concorrente é o termoacumulador. 

 
Fig.17 – Termoacumulador [4] 

Os termoacumuladores são equipamentos bastante simples, constituídos essencialmente por uma 

resistência, um ânodo anti corrosão e um termostato que mediante as suas características poderá ser 

inteligente memorizando os consumos e hábitos por forma a aumentar a poupança energética. A sua 

instalação é bastante simples, consistindo apenas na conexão das tubagens de água ao termoacumulador, 

e é também o aparelho de acumulação mais produzido e vendido em massa.  

No entanto, no que diz respeito ao consumo energético, este tipo de equipamentos tem um rendimento 

não superior a 80% devido ao efeito joule. Assim, um termo acumulador terá sempre um consumo 

energético extremamente elevado e que dará vantagem a bomba de calor mesmo que o valor inicial do 

produto seja bastante inferior. 

Outra desvantagem do termoacumulador, é a grande quantidade de calor produzida pela resistência que 

potencia a produção de cal junto da mesma. A presença de cal em termoacumuladores, para além de 

provocar um forte ruido, poderá danificar a resistência ou então, por segurança, o termostato detetará a 

falha e o termoacumulador deixará de funcionar. Em regiões muito calcárias recomenda-se a instalação 

de um termoacumulador com resistência em cerâmica, pois esta possibilita uma distribuição de calor 

mais uniformemente diminuindo a produção de cal junto á resistência. Mesmo assim dever-se-á fazer 

manutenção pelo menos a cada 2 anos, valor recomendado pelos fabricantes. 
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O subcapítulo 5.2 aborda a análise de poupança entre a bomba de calor e os diferentes tipos de sistemas, 

entre os quais está o termoacumulador. 

 

3.3 BOMBA DE CALOR PARA PREPARAÇÃO DE AQS E AQUECIMENTO ARISTON  
3.3.1. FUNCIONAMENTO 

A bomba de calor para aquecimento baseia-se no mesmo princípio de funcionamento de uma bomba de 

calor para produção de AQS com exceção da permuta de calor, uma vez que em vez de ser feita mediante 

uma serpentina, passa a ser realizada por um permutador de placas. 

A bomba de calor de aquecimento é constituída por uma unidade exterior onde é realizado todo o ciclo 

termodinâmico, um grupo hidráulico e uma Centralina que gere o sistema mediante a informação 

recebida por um display situados no interior, e sondas auxiliares. A este sistema poderá ser adicionado 

um acumulador e através da introdução de uma válvula de 3 vias no grupo hidráulico, o circuito de 

aquecimento poderá ser desviado para o acumulador, sendo que a válvula de 3 vias será comandada pela 

Centralina em função da informação recebida pela sonda no acumulador. Neste tipo de sistemas a 

prioridade vai sempre para a produção de AQS, tal como acontece num sistema de caldeira. Esta bomba 

de calor permite ainda inverter o ciclo, sendo possível fazer o arrefecimento do edifico com a aplicação 

fan coils. A bomba de calor NIMBUS da ARISTON possui uma válvula de 4 vias instalada logo à saída 

do compressor que poderá inverter o ciclo termodinâmico fazendo com que o este passe a enviar a parte 

quente do gás refrigerante para o permutador onde ocorre a troca de calor entre o ar e o gás refrigerante. 

  

Fig.18 – Bomba de calor Monobloco para Aquecimento [5] 
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Fig.19 – Ciclo termodinâmico com válvula de 4 vias [8] 

 

Fig.20 – Válvula de 4 vias [9] 

 

 

 

Fig.21 – Válvula de 4 vias em posição arrefecimento e posição aquecimento [8] 
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A bomba de calor NIMBUS da Ariston, permite fazer o aquecimento mediante equipamentos emissores 

de alta temperatura e de baixa temperatura, isto é, a emissão de calor poderá ser executada através de 

fan coils e radiadores (alta temperatura), e piso radiante (baixa temperatura).  

Em modo bomba de calor, este equipamento permite aquecer um circuito até 60ºC. Desta forma, é muito 

importante definir aportação térmica emitida pelos radiadores trabalhando com estas temperaturas. 

No entanto, consoante a temperatura de trabalho, a eficiência da maquina é reduzida, pelo que se 

aconselha o seu uso perante emissores de baixa temperatura. 

 

Fig.22 – Emissores Compatíveis com Bomba de calor [7] [10] 

 

 

Fig.23 – Bomba de calor Monobloco para Aquecimento e AQS [5] 

3.3.2. CONSUMO ENERGÉTICO 

O consumo energético de uma bomba de calor resulta da eficiência deste ciclo de Carnot, estando apenas 

associado ao consumo do ventilador e do compressor usado na unidade exterior, e com o tempo de 

funcionamento que a máquina está em trabalho. 

Os valores do rendimento da bomba de calor em aquecimento (COP) e produção de AQS, dependem da 

temperatura do ar exterior. Tal como o revisto no subcapítulo 2.2.2, apenas existe a necessidade de 
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estimar as horas de funcionamento para completar o cálculo deste tipo de aparelhos. Usando as formulas 

2.5 e 3.2 definidas anteriormente, chega-se a um possível consumo. 

 

atedHhpQusable Pr*                                                        (3.8) 

 

 WhHorasPotênciaConsumo ntofuncionameconsumo *                                              (3.9) 

 

Os valores do rendimento da bomba de calor em aquecimento (COP) e produção de AQS, dependem da 

temperatura ambiente e da temperatura de trabalho da maquina, ou temperatura de impulsão. Observa-

se no quadro seguinte, diferentes valores de COP para as diferentes condições de trabalho. 

 

Tabela 9 – COP em função da temperatura e temperatura Impulsão 

Equipamento TªImpulsão -7º -3º 0 2 7 10 20 

12 35 2,53 2,86 3,01 3,12 3,97 4,32 5,66 

15 35 2,51 2,82 3,05 3,11 4,11 4,50 5,90 

12 45 2,20 2,32 2,43 2,62 3,05 3,22 3,82 

15 45 2,21 2,35 2,45 2,61 3,25 3,41 4,05 

12 55 1,81 1,99 2,09 2,21 2,51 2,64 3,09 

15 55 1,86 1,99 2,09 2,21 2,83 2,98 3,53 

12 60 1,56 1,67 1,76 1,86 2,10 2,21 2,57 

15 60 1,64 1,76 1,86 1,96 2,21 2,31 2,49 

 

3.3.3. INSTALAÇÃO 

A bomba de calor do tipo monobloco ARISTON, caracteriza-se por conter toda a unidade de bomba de 

calor na unidade exterior. Desta forma, a instalação torna-se bastante mais simples não sendo necessário 

que a execução da instalação seja por parte de um instalador autorizado a lidar com gás refrigerante. 

Desta forma, permite também que haja uma maior flexibilidade na própria instalação, pois apenas se 

terá de manipular uma instalação normal e corrente de água, ficando apenas dependente da instalação 

hidráulica, e do módulo hidráulico que vem com o equipamento e que está na unidade interna. 
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Fig.24 – Bomba de calor Monobloco para Aquecimento [5] 

Assim, a instalação da bomba de calor apenas consiste na montagem da unidade exterior de bomba de 

calor, conectando um circuito secundário que passa pelo módulo interior. Este módulo interior contém 

uma válvula de 3 vias caso haja um depósito, e bombas que poderão separar zonas de aquecimento e 

que fazem circular a água para os equipamentos emissores. Toda esta instalação é gerida por uma 

centralina contida no módulo interior que está conectada com sondas que regulam o funcionamento do 

equipamento. 

 

Fig.25 – Conexões hidráulicas entre a unidade exterior e interior [11] 
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Fig.25 – Conexões elétricas entre os equipamentos [11] 

 

3.3.4. VANTAGENS E DESVANTAGENS EM RELAÇÃO A OUTRO TIPO DE SISTEMAS  
A bomba de calor de aquecimento aerotérmica é um equipamento associado a um baixo consumo 

energético devido ao rendimento de um ciclo de Carnot e, em relação ao tipo de equipamentos de 

aquecimento mais usados convencionalmente, as caldeiras, é sem dúvida aquele que menos energia 

consome para produzir aquecimento. 

No entanto, este tipo de equipamentos está associado a um grande investimento que apenas o torna 

viável em casos específicos, como será visto no subcapítulo 4.3.1. Para além do mais, a sua aplicação 

terá de ser bastante controlada devido a baixa potência do equipamento. É necessário que uma habitação 

esteja associada a uma carga térmica baixa para que se garanta o conforto necessário ou exigido. 

 

Fig.26 – Caldeiras [5] [12] 
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Fig.27– Isolamentos em parede exterior e janela de vidro duplo [13] [14] 

Em instalações de grande dimensão, quer em área a aquecer, quer em necessidades de AQS, a bomba 

de calor tem dificuldades em fornecer a potência necessária para o conforto exigido, enquanto uma 

caldeira facilmente poderá fornecer os requisitos mínimos de necessidades da instalação. Uma vez 

dependente da carga térmica de um edifício, caso este seja constituído por elementos que contribuem 

para uma grande eficiência térmica (isolamentos de parede, janelas com vidro duplo, etc.), poderão ser 

reduzidas as necessidades térmicas, tornando possível a instalação de equipamentos de baixa potencia 

como é o caso das bombas de calor para aquecimento. 

Contudo, é um equipamento que poderá ser totalmente limpo caso seja associado a outro tipo de de 

energias renováveis produtoras de eletricidade como é o caso de paneis fotovoltaicos, eólicas e hídricas.  

 

Fig.28 – Exemplo de tempo de retorno de bomba de calor aquecimento em função do gasto com uma caldeira a 

gás natural [15] 
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4 

Metodologia de Cálculo 

 

Este capítulo aborda toda a metodologia de cálculo usada para os diferentes casos de aplicação dos 

diferentes tipos de bomba de calor. Os casos de aplicação são, bomba de calor para AQS em obra nova 

e substituição de sistemas, bomba de calor para aquecimento em obra nova e substituição de sistemas. 

Para além dos casos referidos anteriormente, este capítulo apresenta também toda a metodologia de 

cálculo usada em Espanha para a justificação de bombas de calor para AQS. 

 

4.1. BOMBAS DE CALOR PARA AQS EM PORTUGAL 

Com base no capítulo 2, a utilização de bombas de calor em Portugal, depende de um conjunto de 

definições que estão expressas no regulamento de eficiência energética dos edifícios em Portugal 

(decreto de Lei nº118/2013). Este regulamento, propõe uma metodologia de cálculo que permite 

comprovar perante as definições do mesmo que o equipamento é energeticamente eficiente e que vai de 

encontro ao objetivo do próprio regulamento. Em todas as obras novas é obrigatória a aplicação do 

mesmo, enquanto que para substituição, nada está definido, liberalizando-se assim a metodologia de 

cálculo de substituição de equipamentos. 

 

4.1.1. UTILIZAÇÃO DE BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS PARA AQS EM OBRAS NOVAS PARA HABITAÇÃO 

Para a utilização de bombas de calor aerotérmicas em obra nova, torna-se necessário percorrer todos os 

passos descritos no subcapítulo 2.1. Tem-se assim, de recolher dados de partida que servirão de 

orientação e base para começar a seguinte metodologia de cálculo. 

Os dados de partida necessários para dar início a esta justificação perante o Decreto de Lei nº118/2013 

são: 

 Número de quartos; 

 Número de ocupantes; 

 Localidade da obra. 

 

Desta forma, o primeiro passo, é o cálculo das necessidades de AQS da habitação, referido anteriormente 

e definido pelo despacho (extrato) n.º 15793-I/2013. 

Estima-se as necessidades diárias de AQS em litros, substituindo “n” pelo máximo entre o número de 

ocupantes e número de quartos (n+1), na fórmula 2.4. 

Para transformar as necessidades diárias em litros, em necessidades energéticas anuais, torna-se 

necessário recorrer à fórmula 2.3 definida no referido despacho. 
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Calculadas as necessidades anuais, segue-se o cálculo da quantidade de energia renovável mínima. 

Conforme, foi mencionado anteriormente no capítulo 2, este valor está definido pela quantidade de 

energia obtida por coletores padrão na razão de um coletor por ocupante. 

Para este cálculo, recorre-se ao Programa SCE.ER, sendo este, o substituto do SolTerm, para o cálculo 

da contabilização de energia renovável. Esta dissertação foi elaborada no período de transição entre os 

programas, ou seja, numa fase inicial, o cálculo da energia renovável mínima foi elaborado com recurso 

ao uso do SolTerm, sendo necessário introduzir, manualmente, as atualizações necessárias uma vez que 

este software estava baseado no RCCTE. Assim, era obrigatório alterar os dados referentes ao coletor 

padrão e das necessidades de AQS, modificados no decreto de lei nº118/2013. 

 

 

Fig.29-SolTerm com novo coletor padrão 
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Fig.30-SolTerm, Necessidades energéticas 

Uma vez executadas as modificações necessárias, tornava-se necessário introduzir os dados de partida 

no programa, as necessidades diárias em litros, o número de coletores padrão e escolher um depósito 

que se adeque ao máximo à instalação. De seguida, o SolTerm iria gerar uma tabela, que definirá a 

cobertura renovável do sistema. Desta tabela retirar-se-ia o valor de Eren mínimo que se tem que cumprir 

com a contribuição de energia renovável das bombas de calor.  

A tabela fornecida pelo SolTerm mostrava a quantidade esperada de energia fornecida pelos painéis 

solares (“Fornecido” = Eren mínimo), a quantidade esperada de energia fornecida pelo apoio (“Apoio”), 

e a energia necessária que para aquecer a água, que é nada mais nada menos do que o resultado da 

fórmula 2.3, uma vez substituídos os fatores que compõem a mesma pelos dados de partida e resultado 

da fórmula 2.4. 

Para além do mais, o SolTerm fornece também valores estimados da fração solar obtida e rendimento 

global do sistema. 
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 Fig.31-SolTerm, Carga, Apoio e Fornecido 

 

Uma vez gerada esta tabela, o SolTerm permitia que fossem extraídos todos os resultados obtidos num 

relatório em formato txt. Com estes dados, tinha-se a primeira parte do cálculo completo, faltando 

apenas, fazer o cálculo correspondente à bomba de calor enquadrando no Decreto de Lei nº118/2013.  

No entanto, com o lançamento do SCE.ER, já baseado no Decreto de Lei nº118/2013, basta introduzir 

os dados da habitação e, automaticamente, calculará a cobertura mínima de Eren que se deverá obter 

para a habitação, preenchendo os dados referentes ao sistema padrão. 

 

Fig.32-SCE.ER, sistema padrão 
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Fig.33-SCE.ER, Necessidades energéticas REH 

 

Para além do mais este programa, já está preparado para receber dados referentes a outros tipos de 

equipamentos renováveis, já considerados anteriormente no REH, mas sem ferramenta auxiliar oficial 

para o cálculo da respetiva contribuição. Nomeadamente, o cálculo de sistemas de bomba de calor fica, 

assim, auxiliado por esta ferramenta oficial.  

Contudo, o programa apenas permite colocar os valores do SPF e Qusable. Estes valores terão de ser 

previamente calculados por forma a serem introduzidos no SCE.ER. 

 

 

Fig.34-SCE.ER, Bombas de Calor 
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4.1.2. EREN BOMBAS DE CALOR 

Como ponto de partida para o cálculo do Eren, volta-se à fórmula 2.4, que calcula a quantidade de AQS 

necessária, em litros, diariamente, para uma temperatura de 50 ºC. 

Assim, escolhe-se um equipamento de bomba de calor que possa fornecer, diariamente, um valor 

superior ou igual de AQS numa só extração, com base na norma EN16147:2011 e no Despacho n.º 

14985/2015. 

Uma vez que as bombas de calor permitem aquecer a água até a uma temperatura de 62º C, calcula-se a 

quantidade de AQS a 50 ºC que se pode obter a partir do volume acumulado através da seguinte fórmula: 

 

 Litros
TafconsumoT

TafTaqsTconsumo
CTaqsQuantidade )

.

)(*
)º50(




                         (4.1) 

 

A temperatura de água fria usada pelo SolTerm para o cálculo da eficiência do coletor padrão, é de 15 

ºC e como tal, usar-se-á a mesma temperatura substituindo Taf pelo mesmo valor. 

Uma vez definida a bomba de calor adequada às necessidades da habitação, calcula-se a energia 

necessária para aquecer a água contida no acumulador do equipamento. 

Na verdade, este calculo é, nada mais, nada menos, a transposição da fórmula 2.3 para um valor diário. 











dia

kWhAcumVol
Qd

3600000

T*4187*.
                                            (4.2) 

Uma vez definido este valor, calcula-se o somatório dos dias para cada mês, ou seja, multiplica-se pelo 

número de dias de cada mês. 

O somatório de todos os valores diários Qd durante um ano, será o valor do fator Qusable definido na 

fórmula 2.2. 











ano

kWhAcumVol
Qusable

3600000

d*T*4187*. 
                                  (4.3) 

 

Recorrendo à Portaria n.º 349-B/2013 ponto 7, explicado no capítulo 2, para o cálculo do Eren ainda se 

tem que determinar o valor de SPF. 

Os equipamentos de bomba de calor legais estão acompanhados de certificados de produto, que são 

elaborados com base em normas europeias. No caso de Portugal, a norma exigida destes certificados é 

a EN 16147:2011. Por norma, são executados vários testes seguindo as condições desta norma, 

modificando apenas a temperatura para que se possa desenhar um gráfico COP em função de 

temperatura. 
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Fig. 35 – EN 16147:2011 COP e tempo de aquecimento (horas) NUOS PLUS 200 em função da temperatura 

ambiente [16] 

 

Desta forma, através dos ensaios a diferentes temperaturas que foram previamente realizados pelo 

fabricante das bombas de calor, obtiveram-se vários pontos que através de uma regressão linear do 

gráfico formado por estes pontos, é possível estimar o valor de COP para as diferentes temperaturas do 

ano. 

Partindo de uma base de dados lançada pelo LNEG, que contém dados climáticos para cada hora de 

cada dia do ano, é então possível calcular o valor do COPdia, que à ordem do Despacho n.º 14985/2015, 

este valor é igual ao SPF. 

 

Exemplo: 

Se uma bomba de calor tem dois valores de COP definidos, 3.05 para 7ºC e 3.28 para 14ºC, obtém-se 

uma reta cuja equação é: 

TTCOP 03.082.2)(                                                     (4.4) 

 

Substituindo T = 10 ºC, o valor de COP estimado será de 3.1 

Repetindo o processo para todas as temperaturas do ano, aplicando o cálculo de média anual, será obtido 

valor de SPF.  

Deste modo, todos os parâmetros do problema ficam assim resolvidos tornando possível o cálculo do 

valor de Eren. Compara-se o valor do Eren mínimo obtido pelo conjunto de coletores padrão com o 

valor de Eren obtido a partir do cálculo de bomba de calor, e se o segundo for superior ao primeiro, 

justifica-se a utilização de bomba de calor, em substituição dos coletores solares térmicos. 
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Fica apenas a faltar um certificado da marca que comprovará a veracidade dos dados iniciais de partida 

referentes à ficha técnica da bomba de calor, e que, comprovam que o SPF tem um valor superior a 2.5, 

como foi definido previamente no capítulo 2 na abordagem ao Despacho n.º 14985/2015. 

Todo este processo foi automatizado e otimizado através do desenvolvimento de uma folha de cálculo 

que permite obter rapidamente as conclusões necessárias para a justificação da utilização de bombas de 

calor para AQS em lugar do coletor solar térmico, tendo sida desenvolvida no âmbito desta dissertação. 

Assim, consegue se rapidamente responder a uma solicitação de dimensionamento de um produto de 

bomba de calor da ARISTON para edifícios de habitação novos perante as imposições do REH. No 

seguinte capítulo será apresentado um conjunto de resultados obtidos estando, em anexos, as 

correspondentes folhas de cálculo. 

4.1.3. UTILIZAÇÃO DE BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS PARA AQS EM SUBSTITUIÇÃO 

O processo de dimensionamento neste caso de aplicação é em tudo igual ao utilizado para justificação 

de substituição de coletores solares térmicos. Contudo, as necessidades que são introduzidas resultam 

de um máximo entre as necessidades reais e as necessidades estimadas pelo REH. Assim, o 

dimensionamento do equipamento fica sujeito aos dados fornecidos por quem solicita a instalação. 

Nestes casos é interessante a elaboração de uma análise de poupança, emissões em relação ao aparelho 

a substituir, e tempo de retorno do investimento. 

Uma vez explicado anteriormente, o valor do Qusable corresponde, nada mais, nada menos, as 

necessidades energéticas para aquecer a água contida no depósito. A partir deste valor, é possível estimar 

uma poupança através do preço por kWh das respetivas fontes energéticas. Para estabelecer a 

comparação de emissões de CO2 apenas se terá de utilizar os fatores de conversão presentes no 

Despacho nº15793-D 2013. 

Quadro 10-Factores de conversão Despacho nº15793-D 2013

 

 2*/ kgCOFatorCOPQusableEmissões                                           (4.5) 

 

Assim, para estabelecer a análise poupança apenas se terá de aplicar a seguinte fórmula. 
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  adeelectricidsubssubs PCOPQusablePQusablePoupança *€/**                             (4.6) 

 

Os preços das fontes energéticas foram obtidos através de faturas ou dados oficiais das empresas 

fornecedoras. 

Para calcular o tempo de retorno do investimento em caso de substituição, faz-se uso da seguinte 

fórmula: 

Poupança

P
Tretorno inicial                                                                      (4.7) 

 

O subcapítulo 5.1.2, expõe alguns casos práticos de aplicação onde se analisará a vantagem económica 

e ambiental das bombas de calor para produção de AQS face a diferentes tipos de sistemas. 

Todo este processo, foi também ele automatizado e otimizado através de uma folha de cálculo por forma 

a reduzir o tempo de execução de estudos de poupança energética muitas vezes solicitados por clientes 

interessados em substituir o seu equipamento. Esta folha de cálculo foi também ela realizada no âmbito 

desta dissertação. 

 

4.2. BOMBA DE CALOR PARA AQS EM ESPANHA EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO NOVOS 

A metodologia de cálculo para introdução de bombas de calor para produção de AQS em edifícios de 

habitação novos recorre ao mesmo princípio da situação portuguesa. Contudo, conforme explicado no 

capítulo 2.3, o valor de COP tem como referência a norma europeia EN 255-3 em vez da EN 

16147:2013.  

Também, no que diz respeito ao valor da Qusable, o valor utilizado corresponde as mesmas necessidades 

exigidas para o sistema solar térmico, ou seja, as necessidades estimadas pelo CTE HE4 de 28 litros a 

60ºC por pessoa habitante. Isto significa, que o valor da Qusable será a quantidade de energia que se 

terá de fornecer a água para que suba da temperatura da água da rede até aos 60ºC tendo em conta os 28 

litros por ocupante. 











dia

kWhTafTaqsn
Q

3600000

)(*4187**28
                                            (4.8) 

Para a temperatura da água da rede usa-se a tabela 4 presente no documento “Instalaciones de Energía 

Solar Térmica” disponibilizado pelo IDAE. 
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Quadro 11- Extrato Tabela 4 do documento “Instalaciones de Energía Solar Térmica” 

 

 

Como o objetivo, é verificar que o consumo de energia primária e emissões de CO2 é menor com o uso 

de bomba de calor, do que o sistema solar térmico para a fração solar indicada pelo documento 

“Zonificación climática en función de la radiación solar global media diária anual”, é importante saber 

os fatores de conversão para as respetivas fontes energéticas. 

Conforme, referido no subcapítulo 4.2.1, a cobertura solar mínima para uma dada região é calculada 

com recurso ao documento referido anteriormente e à tabela 2.1 presente no CTE HE4. 

Quadro 12- “Zonificación climática en función de la radiación solar global media diaria anual” 

 

Para os fatores de conversão, o documento “Factores de Emisión de CO2 y Coeficientes de Paso a 

Energia Primaria de Diferentes Fuentes de Energia Final Consumidas en el Sector Edifícios en España”, 

nas suas várias tabelas, fornece o valor destes coeficientes que permitem um cálculo oficial desta 

conversão para energia primária e emissões de CO2. 

Para as bombas de calor, a energia primária será calculada da seguinte forma: 

COPQFactorEnergia primária /*                                             (4.9) 

 

Para o sistema solar térmico, a energia primária será dada por: 

CECPerdasFraçãoQFactorEnergia instalaçãolcombustivesolarprimária  /1*/1***      (4.10) 

 

Uma vez que a fonte energética do apoio à instalação solar será o gás natural, é necessário colocar o 

rendimento do combustível, uma vez que os rendimentos de uma caldeira, são calculados para o poder 
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calorifico superior quando na verdade o real é o poder calorifico inferior. O quociente entre os dois 

poderes caloríficos é de 0.86, o que define o rendimento do combustível. 

Poderão também, ser colocadas também, as perdas correspondentes à complexa instalação solar, que 

normalmente, variam entre 5% e 15% e as perdas correspondentes ao consumo elétrico da caldeira que 

está relacionado com a energia consumida, CEC, por todos os componentes elétrico da caldeira 

(ventilador, bomba, circuito eletrónico, etc.). 

 

Para as emissões de CO2 da bomba de calor tem-se: 

COPQFactorEmissões emissões /*                                             (4.11) 

Para as emissões de CO2 do apoio da instalação solar tem-se: 

 FactorCECPerdasFraçãoQFactorEmissões instalaçãolcombustivesolar */1*/1***           (4.12) 

Todo este processo encontra-se automatizado através de uma folha de cálculo realizada pelo 

departamento técnico da ARISTON, tendo sido otimizada no âmbito desta dissertação. 

4.3 BOMBAS DE CALOR PARA AQUECIMENTO EM PORTUGAL 

4.3.1. UTILIZAÇÃO DE BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS PARA AQUECIMENTO EM OBRAS NOVAS PARA 

HABITAÇÃO 

Conforme a abordagem feita no subcapítulo 2.1.2, o despacho referente a utilização de bombas de calor 

não é conclusivo em alguns parâmetros necessários ao cálculo para a aplicação deste tipo de sistemas. 

Não existe nenhum documento oficial que nos guie perante as horas de funcionamento em plena carga. 

Desta forma, a seguinte metodologia será apenas uma proposta de cálculo que permite estimar a Qusable 

usada para a bomba de calor. 

atedHhpQusable Pr*                                                        (4.13) 

A potência fornecida pela bomba de calor está totalmente dependente da temperatura ambiente e 

temperatura de trabalho, segundo os resultados obtidos em ensaios realizados pela marca Ariston para 

os seus modelos, conforme demonstra o seguinte quadro: 

Tabela 13 – Potencia instalada em função da temperatura e temperatura impulsão 

Equipamento TªImpulsão -7º -3º 0 2 7 10 20 

12 35 7,06 7,96 8,64 8,90 12,07 13,14 16,60 

15 35 7,92 9,11 9,12 9,64 14,68 15,98 20,19 

12 45 6,74 7,55 8,20 8,62 13,13 12,52 15,44 

15 45 7,76 9,11 9,86 9,64 14,18 15,28 18,83 

12 55 6,48 7,56 8,37 8,81 10,44 11,65 16,12 

15 55 7,46 8,11 8,38 9,10 11,84 12,89 15,25 

12 60 6,22 7,03 7,62 8,02 10,36 11,02 11,29 
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15 60 6,67 6,85 7,14 7,52 10,18 11,42 12,08 

 

Desta forma, conhecendo as temperaturas para uma dada região, consegue-se obter a potência instalada 

ou fornecida para as diferentes regiões do ano. Para cada mês de aquecimento, faz-se a média das 

potencias instaladas e multiplica-se pelas horas de funcionamento de cada mês. Obtém-se assim o valor 

de Qusable mensal. O valor da Qusable, não está diretamente relacionado com a carga térmica de um 

edifício. Está apenas relacionado com o equipamento escolhido apesar deste ter de ser dimensionado em 

função das características do edifício. O subcapítulo 4.3.2 explicará como se realiza este 

dimensionamento em função da zona climática. 

No que diz respeito as horas de funcionamento, existe uma grande indefinição. A falta de referência no 

quadro legislativo português obriga a estimativas e deixa ao critério das engenharias este importante 

fator que completa a fórmula do Qusable. 

Nesta proposta de cálculo, utilizou-se o quadro III do RCCTE, que define as horas da estação de 

aquecimento para todos os concelhos nacionais. A partir deste valor, estima-se que a máquina estará a 

trabalhar em regime de máxima potencia em 25% da duração da estação de aquecimento. 

Quadro 14- Quadro III RCCTE [18] 

 

Porém, conforme foi referido anteriormente e como o Qusable é calculado para mensalmente é 

necessário saber a horas de funcionamento para cada mês. Para isso recorreu se a fatores multiplicativos 

de distribuição obtidos através do programa T-Sol. No seguinte capitulo será explicado como foram 

obtidos estes fatores multiplicativos e estes valores estão representados no quadro 7. 

Desta forma, consegue-se chegar a um valor razoável das necessidades para aquecimento. Neste cálculo 

simples não entram variáveis como a carga térmica do edifício, área a aquecer. Serve apenas como guia 

para a estimativa de um dado consumo. Contudo, para o dimensionamento, é necessário garantir que o 

equipamento corresponda as necessidades mínimas de conforto exigidas. O seguinte subcapítulo aborda 

uma proposta de cálculo que por defeito, verifica qual o equipamento adequado para cada situação. 
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Fig.37-Potencia instalada em função da temperatura para NIMBUS 15 kW 

 

Assim, considera-se como capacidade instalada a média das potências nos dias das estações de 

aquecimento, e como horas de funcionamento, 25% da duração da estação de aquecimento. 

Desta forma, a variável da Qusable fica assim definida, faltando apenas a determinação do SPF. 

No que diz respeito ao SPF, a sua obtenção é feita da mesma forma que para as bombas de calor para 

produção de AQS, mas tendo em conta apenas os meses de aquecimento. O valor do SPF resulta de uma 

média dos valores de SCOP obtidos para cada hora durante a estação de aquecimento consoante a base 

de dados fornecida pelo LNEG. 

Esta proposta de cálculo foi traduzida numa folha de cálculo, através da qual foi possível gerar um 

conjunto de resultados que serão analisados no capítulo seguinte. Devido a falta de informação definida 

pelo Decreto de Lei nº118/2013, esta proposta apenas será utilizada como assessoria de um possível 

dimensionamento solicitado por um projeto de engenharia.  

 

4.3.2. DIMENSIONAMENTO E ZONAS CLIMÁTICAS 

Para garantir que um equipamento cumpre os compromissos de conforto exigidos é necessário estimar 

as necessidades de uma dada habitação. 

Neste subcapítulo, devido a falta de orientação da legislação portuguesa para edifícios tipo, apenas será 

apresentada uma fórmula simples que permite relacionar as necessidades de aquecimento com a zona 

climática e assim estimar. por defeito o valor, da potencia mínima a instalar. 

Conforme o quadro III do RCCTE, estão definidos por concelhos, as zonas climáticas de inverno em 

três categorias (I1, I2, I3), sendo a zona I1 a mais quente e a zona I3 a mais fria. 

Por analogia ao caso espanhol, existe um documento “"Prestaciones medias estacionales de equipos y 

sistemas de producción de frío y calor en edificios de viviendas" no qual se baseia o IDAE para os 

cálculos do documento de "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de 

calor em edifícios que permite o calculo da carga térmica de um edifício segundo a zona climática. 

Fazendo uma transposição desse documento aplicando à situação Portuguesa, adotaram-se segundo a 

zona climática, as seguintes cargas térmicas: 
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Quadro 15 – Carga térmica e zona climática 

Zona Climática Carga térmica (W/m²) 

I1 80 

I2 100 

I3 120 

 

Para as regiões da Madeira e Açores, a zona climática, segundo o RCCTE, varia em função da altitude. 

Considera-se que: 

Quadro 16 – Zonas climáticas Madeira 

Zona Climática Altitude 

I1 0-800 

I2 800-1100 

I3 A partir 1100 

 

 

Quadro 17 – Zonas climáticas Açores 

Zona Climática Altitude 

I1 0-600 

I2 600-1000 

I3 A partir de 1000 

 

Sabendo a área a aquecer da habitação e a sua localização, é possível fazer uma estimativa aproximada 

das necessidades térmicas de um edifício. Mediante a carga térmica calculada, procede-se à escolha de 

um equipamento que seja capaz de aportar uma potência superior à carga térmica do edifício para as 

temperaturas de baixas dessa região. Como esta dissertação traduz uma parceria com um fabricante de 

equipamentos, é muito difícil e custoso calcular a carga térmica de um edifício caso a caso pois obrigaria 

a uma disponibilização de recursos exagerada para o efeito. 
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Uma vez dividas as zonas climáticas, usou se o programa T-SOL para calcular uma distribuição das 

necessidades de aquecimento ao longo de todo o ano. Foram executados alguns casos para as diferentes 

zonas do país, tendo sido obtida a seguinte tabela de fatores de distribuição, para os diferentes meses do 

ano consoante a zona climática. 

Quadro 18– Fatores de distribuição das necessidades anuais em função da zona climática 

Mês I1 I2 I3 

Janeiro 23,67% 22,57% 19,59% 

Fevereiro 20,61% 17,59% 15,48% 

Março 14,55% 14,93% 13,33% 

Abril 10,37% 10,08% 9,59% 

Maio 0,00% 0,00% 0,00% 

Junho        0,00% 0,00% 0,00% 

Julho 0,00% 0,00% 0,00% 

Agosto 0,00% 0,00% 0,00% 

Setembro 0,00% 0,09% 1,84% 

Outubro 1,22% 2,34% 7,25% 

Novembro 8,19% 11,59% 13,86% 

Dezembro 21,41% 20,83% 19,07% 

 

 

 

Fig.38 -Distribuição Necessidades Anuais de Aquecimento 

 

4.3.3 UTILIZAÇÃO DE BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS PARA AQUECIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

Uma vez desenvolvida a folha de cálculo para obras nova de habitação, a seguinte proposta resulta de 

uma adaptação da mesma, a um caso de substituição. 
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Na substituição de equipamentos não existe qualquer tipo de legislação a cumprir. Normalmente esta 

situação está associada com a substituição de um equipamento que terminou o seu ciclo de vida, ou 

então, por uma questão de consumos e emissões.  

Neste subcapítulo será feita uma análise referente à metodologia de cálculo do tempo de retorno do 

investimento de uma bomba de calor para aquecimento de uma habitação e preparação de AQS. 

Conforme os dois subcapítulos anteriores, não existe nenhuma referencia concreta que guie para uma 

estimativa de possíveis consumos tal como existe para o caso da produção de AQS, em que o REH 

define uma necessidade de 40 litros a 50ºC por pessoa. Para além do mais a utilização de uma bomba 

de calor no aquecimento tende a ser bastante diferente do equipamento a substituir devido a um possível 

elevado consumo do mesmo. O utilizador terá a tendência de deixar uma bomba de calor mais tempo 

ligada, o que aumentará no conforto, mas poderá ser prejudicial para a poupança prevista. Desta forma, 

será feita uma análise ao tempo de retorno partindo de um valor gasto por outro equipamento e da 

estimativa do consumo da bomba de calor. 
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Fig.39-Tempo de retorno do investimento em função do gasto no sistema a substituir 

 

Através do uso das fórmulas (4.14 a 4.17), foi possível desenhar um gráfico, conforme o ilustrado na 

figura 50, em que se pode observar qual o tempo de retorno em função do gasto de um utilizador num 

aparelho a substituir ou comparativo. 

Uma vez que na substituição de equipamentos o mais relevante é a análise poupança, e não o 

cumprimento do Decreto de Lei nº118/2013, esta folha de cálculo poderá ser solicitada por clientes 

interessados numa estimativa daquilo que poderá ser o tempo de retorno do investimento em relação a 
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outro tipo de sistemas. Estando bastante otimizada, esta folha, permite dar uma resposta rápida perante 

qualquer solicitação. 
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5 

Resultados Obtidos 

 

 

5.1. BOMBAS DE CALOR PARA AQS EM PORTUGAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO NOVOS 

Realizaram-se vários casos práticos para diferentes tipos de Bomba de Calor especifica da produção de 

AQS. O objetivo, é avaliar que a bomba de calor poderá substituir o sistema solar térmico, segundo a 

metodologia de cálculo explicada no capítulo anterior. Foi feita uma análise de todos os modelos de 

bomba de calor da ARISTON que cumprem um valor de SPF>2.5 

A seguinte tabela apresenta algumas características relevantes utilizadas em toda a metodologia de 

cálculo referida anteriormente para todos os casos de aplicação, inclusive para o caso de obras novas em 

edifícios de habitação em Portugal. 

Quadro 19 – Características Bombas de Calor 

Modelo 
Capacidade 

litros 

COP ar 

a 7 ºC 

COP ar 

a 14ºC 

Potência 

consumida 

W 

Quantidade. Água a 

40º numa única 

extração0 (litros) 

Tempo de 

recuperação 

ar 7ºC (h:min) 

Nuos Evo 

80 
80 2.15 2.51 250 99 6:42 

Nuos Evo 

110 
110 2.33 2.58 250 133 9:03 

Nuos Primo 

200 
200 2.41 2.57 500 284 7:45 

Nuos Primo 

240 
242 2.64 2.93 500 348 9:33 

Nuos Primo 

240 SYS 
242 2.64 2.93 500 348 9:33 

Nuos      

200        
200 2.59 2.64 750 268 5:02 

Nuos      

250 
250 2.79 2.85 750 345 6:29 

Nuos 250 

SYS 
250 2.79 2.85 750 345 6:29 



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

57 
 

Nuos Plus 

200 
200 3.05 3.28 700 273 4:30 

Nuos Plus 

250 
250 3.35 3.64 700 346 4:39 

Nuos Plus 

250 SYS 
245 3.14 3.54 700 345 4:55 

Nuos 150 

Split 
150 2.41 2.71 680 189 3:47 

Nuos 300 

Split 
300 2.57 2.70 680 449 7:37 

 

Para cada um dos referidos modelos de bombas de calor, será aplicado um caso prático. 

Em anexo, se poderá consultar os resultados obtidos pela otimização de uma folha de calculo com todos 

os detalhes, para cada um dos casos práticos.  

Em resumo, apresenta-se a seguinte tabela com os casos práticos e resultados obtidos. 

Quadro 20 – Resultados obtidos bombas de calor para produção de AQS 

Modelo 
Habitação 

tipo 
Localidade SPF 

Qusable 

kWh 

Eren                      

kWh 

Eren solar 

kWh 

Nuos Evo 

80 
T1 Coimbra 2.6 1596.2 977 659 

Nuos Evo 

110 
T2 Porto  2.6 2194.7 1360 1019 

Nuos Primo 

200 
T3 Braga 2.6 3396.1 2084 1344 

Nuos Primo 

240 
T4 Viseu 3.0 4075.3 2688 1795 

Nuos Primo 

240 SYS 
T4 Abrantes 3.0 4075.3 2718 1910 

Nuos      

200        
T4 Lisboa 2.7 3396.1 2118 1856 

Nuos      

250 
T5 Setúbal 2.9 4245.2 2769 2397 

Nuos 250 

SYS 
T5 Beja 2.9 4245.5 2772 2495 

Nuos Plus 

200 
T5 Faro 3.4 3990.4 2812 2255 

Nuos Plus 

250 
T6 Funchal 3.8 4988.1 3668 2651 
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Nuos Plus 

250 SYS 
T6 Valpaços 3.5 4245.5 3031 2613 

Nuos 150 

Split 
T3 Aveiro 2.8 2547.1 1623 1435 

Nuos 300 

Split 
T6 Leiria 2.7 5094.2 3219 2571 

 

Os equipamentos estão adaptados ao tipo de habitação, por forma a cumprir com as necessidades 

estimadas pelo REH, assim como, para a própria aplicação num caso real. É de reparar que a existe uma 

dificuldade maior em cumprir nas zonas mais a sul do país onde a radiação solar se dota de um valor 

mais acrescido. No entanto, escolhendo o equipamento correto, é possível adotar a alternativa de bomba 

de calor em lugar do sistema solar térmico. Comprova-se assim, que as bombas de calor referidas, têm 

a capacidade de superar o sistema solar térmico em contribuição de energia renovável, em todas as zonas 

do país caso se escolha uma bomba de calor devidamente dimensionada. Isto deve-se também ao facto 

de serem consideradas necessidades diferentes no cálculo comparativo da contribuição do sistema solar 

térmico constituído por coletores padrão e da bomba de calor. No segundo considera-se a capacidade do 

depósito pelo que, a contribuição de energia renovável da bomba de calor será quase sempre superior à 

do solar térmico, mesmo que se trate de uma bomba com SPF relativamente baixo. Assim, nas zonas 

mais quentes basta apenas colocar uma bomba de calor de maior capacidade. 

No entanto, é necessário certificar que os valores de SPF são superiores a 2.5 com base na norma EN 

16147:2011 usando uma temperatura de 14ºC, associada a regiões de clima quente como é o caso de 

Portugal. No anexo 14, apresenta-se um certificado emitido pela marca que comprova a conformidade 

com os ensaios executados com base na norma referida. 
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5.2. BOMBAS DE CALOR PARA AQS EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

No caso de utilização de bomba de calor para preparação de AQS em substituição de equipamentos, 

torna-se mais importante referir a rentabilidade dessa mudança e as emissões de CO2 face ao sistema 

antigo, já que uma das razões pelas quais se executa esta substituição, é a opção por um equipamento 

mais limpo e amigo do ambiente. 

Assim, para estimar uma comparação entre os equipamentos, optou-se pela adoção de aparelhos com 

rendimentos genéricos. Foram obtidas através do portal da EDP, os preços por kWh das fontes 

energéticas.  

O seguinte quadro estabelece os valores de rendimento obtidos para os diferentes equipamentos e o 

preço em € por kWh. 

Quadro 21 – Rendimento e Preço combustível usado, associado a cada tipo de equipamento 

Equipamentos a 

substituir 
Rendimento 

Preço 

€/kWh 

combustível 

Termoacumulador 0.8 0.1587 

Caldeira Gás 

Natural 
0.792 0.0731 

Caldeira gás 

Butano 
0.8 0.1496 

Caldeira Gasóleo 0.8 0.0869 

Esquentador Gás 

Natural 
0.85 0.0731 

Esquentador Gás 

Butano 
0.85 0.1496 

 

Conforme foi visto no subcapítulo 4.1.3, os dados necessários para o cálculo de uma análise poupança 

seguem no quadro seguinte tendo sido calculados segundo a metodologia anteriormente descrita. 

Quadro 22 – Resultados obtidos para bombas de calor para substituição de equipamentos 
Modelo 

Habitação 

tipo 
Localidade SPF 

Qusable 

kWh 

Gasto 

Bomba de 

Calor € 

Equipamento a 

Substituir 

Gasto 

equipamento 

substituir € 

Nuos 

Plus 200 
T4 Porto 3.3 4655 221.75 Termoacumulador 923.54 

Nuos 

Plus 200 
T4 Porto  3.3 4655 221.75 

Caldeira Gás 

Natural 
429.69 

Nuos 

Plus 200 
T4 Porto 3.3 4655 221.75 

Caldeira gás 

Butano 
870.58 
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Nuos 

Plus 200 
T4 Porto 3.3 4655 221.75 Caldeira Gasóleo 475.96 

Nuos 

Plus 200 
T4 Porto 3.3 4655 221.75 

Esquentador Gás 

Natural 
400.37 

Nuos 

Plus 200 
T4 Porto 3.3 4655 221.75 

Esquentador Gás 

Butano 
597.62 

 

Aplicando a metodologia referida no subcapítulo 4.2, obtiveram se os resultados expostos no quadro 

seguinte.  

Quadro 23 – Analise económica e ambiental bomba de calor vs outros sistemas 

Caso  
Poupança 

Anual  

Investimento 

inicial € 

T retorno 

Anos 

Poupança 

Emissões 

1 701,79 2897 4,12 974.52 

2 207,94 2897 13,93 986.18 

3 648,83 2897 4,46 649.8 

4 254,21 2897 11,39 1260.79 

5 178,62 2897 16,21 905.16 

6 375,87 2897 7,70 729.89 

 

Analisando os resultados obtidos, é de reparar que o menor tempo de retorno obtido foi para o seu mais 

direto concorrente, o termoacumulador. Apesar de ser um sistema que requer um investimento inicial 

muito menor, o termoacumulador devido ao seu rendimento e elevada potência de consumo, está 

associado a um gasto exagerado que poderá levar o usuário a optar por um equipamento de bomba de 

calor. Uma vez que tanto a bomba de calor como o termoacumulador são equipamentos cuja fonte de 

energia, responsável pelo seu funcionamento, é a eletricidade, as emissões de CO2 vão ser mais elevadas 

no caso do termoacumulador uma vez que o fator de emissões usado na fórmula 4.11, é o mesmo. 
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5.3. BOMBAS DE CALOR PARA AQS EM ESPANHA 

Realizaram-se vários casos práticos para o caso de Espanha, tendo em conta apenas os modelos 

monobloco, uma vez que apenas estes poderão ser considerados recuperadores de calor, já que nos 

modelos SPLIT, o ar deverá ser obrigatoriamente captado no exterior. Desta forma reduzimos o leque 

de modelos da marca para os referidos na tabela seguinte, tendo sido consideradas, entre as monobloco, 

apenas os modelos de bomba de calor mais solicitados em Espanha: 

Quadro 24 – Características Bombas de Calor mais solicitadas no mercado Espanhol 

Modelo 
Capacidade 

litros 

COP ar a 

7 ºC 

EN16147 

COP ar a 

14ºC 

EN16147 

Potência 

consumida 

W 

Quantidade. Água a 

40º numa única 

extração (litros) 

Tempo de 

recuperação 

ar 7ºC (h:min) 

Nuos Evo 

80 
80 2.15 2.51 250 99 6:42 

Nuos Evo 

110 
110 2.33 2.58 250 133 9:03 

Nuos Plus 

200 
200 3.05 3.28 700 273 4:30 

Nuos Plus 

250 
250 3.35 3.64 700 346 4:39 

Nuos Plus 

250 SYS 
245 3.14 3.54 700 345 4:55 

 

O quadro 14 apresenta todos os resultados obtidos para os diferentes casos de práticos, onde, em anexo, 

(anexo 21 a 25) poderão ser consultadas todos os detalhes deste processo de cálculo obtido por uma 

folha de cálculo otimizada. 

Quadro 25 – Resultados obtidos bombas para AQS Espanha 

Modelo 
Habitação 

tipo 
Localidade 

SPF 

EN 255-

3 

Energia 

primaria 

solar 

Energia primaria 

bomba de calor 

Emissões 

Solar 

Emissões 

Bomba 

de calor 

Nuos Evo 

80 
T1 Valencia 2.6 820.79 785.30 171.79 109.77 

Nuos Evo 

110 
T2 Barcelona 2.6 1521.72 1229.09 318.50 171.80 

Nuos Plus 

200 
T5 Cáceres 3.4 2663.36 2093.87 469.34 292.68 

Nuos Plus 

250 
T6 Sevilha 3.8 2450.83 2018.46 508.19 282.14 
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Nuos Plus 

250 SYS 
T6 Burgos 3.5 3286.36 2404.21 687.84 336.06 

 

Quadro 26 – Zonas climáticas de Espanha e dados correspondentes 

Localidade 
Zona 

Climática 

Cobertura 

Solar 

Tª 

Ambiente 
TªAf 

Valencia IV 50 17.7ºC 14.6ºC 

Barcelona II 30 16.5ºC 13.8ºC 

Cáceres V 50 16.4ºC 10.3ºC 

Sevilha V 50 19.3ºC 15.5ºC 

Burgos II 50 11.8ºC 10.1ºC 

 

Os resultados obtidos estão de acordo como aquilo que o CTE HE4, nomeadamente, no calculo das 

necessidades referidas neste documento. Conforme explicado anteriormente, o resultado do SPF está de 

acordo com a norma EN 255-3, uma vez que é mais favorável para a justificação da substituição de 

coletores solares térmicos. Nos casos das regiões IV ou V onde a temperatura da água da rede é mais 

fria, existe a necessidade de considerar as perdas associadas a uma instalação solar, consumo elétrico da 

caldeira e rendimento de combustível, para que a energia primária consumida pela bomba de calor seja 

inferior a referenciada cobertura dessa região.  

Este tipo de análises serve como assistência ao projetista para justificar a substituição de coletores 

solares térmicos para produção de AQS. Com estes valores devidamente justificados, poder-se-á 

conseguir argumentos perante o técnico responsável pela certificação local, que provem que o coletor 

solar térmico usado em conjunto com um apoio tem desvantagens, quer energéticas quer de 

funcionamento em relação ao solar térmico. 
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5.4. BOMBAS DE CALOR PARA AQUECIMENTO EM OBRA NOVA EM PORTUGAL 

 

Foram realizados 4 casos práticos para um mesmo modelo de bomba de calor ARISTON que é capaz 

de produzir AQS e Aquecimento. Uma vez que a capacidade térmica de uma bomba de calor depende 

da temperatura exterior, fez-se uma análise para distintas zonas climáticas para a mesma tipologia de 

edifício. Desta forma poderá ser analisada o quão a contribuição de energia renovável poderá diferir de 

uma região para a outra. Conforme a metodologia apresentada no subcapítulo 4.3, foram obtidos os 

seguintes resultados tendo sido considerada uma vivenda tipo T3 com 100 m², com piso radiante. 

Quadro 27 – Resultados obtidos para bombas de calor de Aquecimento e AQS em obra nova 

Modelo Localidade 

Tª 

Amb. 

Habitação 

tipo 

Capacidade 

Depósito 

(litros) 

SPF 

Aquecimento 

SPF 

AQS 

Qusable 

AQS 

EREN  

AQS 

Nimbus 

Flex 

8 kW 

Funchal 17.38 T3 180 3.93 2.62 5.028 3.110,53 

Nimbus 

Flex 

12 kW 

Lisboa 16.53 T3 180 3.70 2.60 5.028 3.098,05 

Nimbus 

Flex 

15 kW 

Bragança 13.78 T3 180 3.37 2.55 5.028 3.057,44 

Nimbus 

Flex 

15 kW 

Porto 15.72 T3 180 3.64 2.59 5.028 3.086.78 

 

Tendo em conta que se usou o mesmo tipo de acumulação para todos os equipamentos, conforme o 

quadro 16, obtido com recurso a uma folha de calculo otimizada, observa-se que a quantidade de energia 

renovável fornecida em AQS é superior consoante a temperatura ambiente. Isto explica a relação entre 

o COP e a temperatura do ar que entra no permutador de calor da unidade externa de bomba de calor. 

Assim, este valor de energia renovável fornecida será maior para as regiões mais quentes.  
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Quadro 28 -Resultados obtidos para bombas de calor de Aquecimento e AQS em obra nova 

Modelo Localidade 

Zona 

climátic

a 

Carga 

térmica 

W/m²  

Horas de 

funcionamento 

em máxima 

potência 

Pot. 

Média 

Instal. 

Qusable 

Aquecim

ento 

EREN 

AQUEC. 

EREN 

TOTAL 

Nimbus 

Flex 

8 kW 

Funchal I1 80 54 8,65 kW 467,2 348,27 3.458,8 

Nimbus 

Flex 

12 kW 

Lisboa I1 80 954 12.70 kW 12.120,2 8.632,55 11.730,6 

Nimbus 

Flex 

15 kW 

Bragança I3 120 1440 13,41 kW 19.311,2 13.572,46 16.629,9 

Nimbus 

Flex 

15 kW 

Porto I2 100 1206 15,12 kW 18.242,8 13.227,24 16.314,6 

 

No entanto, para as regiões mais quentes, a quantidade de energia renovável fornecida será menor devido 

às necessidades de aquecimento. Uma habitação no Funchal não necessita de gastar tanta energia para 

chegar à temperatura de conforto uma vez que a temperatura ambiente está muito próxima da desejada 

para o interior da habitação. 

Assim, uma vez que se comparam necessidades diferentes, evidentemente, a bomba de calor será capaz 

de fornecer mais energia renovável consoante as horas de funcionamento, ou seja, para a mesma 

tipologia de edifico, poderão haver contribuições diferentes consoante a duração das estações de 

aquecimento mesmo que o rendimento do equipamento seja mais alto nas regiões quentes. 

Como se pode observar no quadro 81, a potência fornecida ou instalada é superior numa região mais 

quente para o mesmo tipo de equipamento. Comparando os casos do Porto e Bragança, verifica-se que 

para mesma bomba de calor, a potência é mais elevada para a cidade do Porto, pois conforme o quadro 

3 a potência fornecida pela bomba de calor está dependente da temperatura ambiente. 

Estes resultados resultam apenas de uma proposta de calculo simples que visa aproximar as necessidades 

de aquecimento sem ir caso a caso. Para que seja realizado o estudo com precisão é sempre melhor partir 

de dados reais da habitação fornecidos pela engenharia que por certo utilizará vias mais fiáveis para a 

estimativa de carga térmica do edifício bem com as necessidades anuais de aquecimento. 

A partir do anexo 27 poderá ser visto com todos os detalhes, todo o processo de dimensionamento de 

um equipamento consoante a região climática. 
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5.5. BOMBAS DE CALOR PARA AQUECIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

Para a substituição de equipamentos foram analisados 3 casos práticos, tendo sido considerado uma 

habitação do tipo T3 no Porto. Consideraram-se as soluções alternativas mais correntemente utilizadas 

para o aquecimento de uma casa, ou seja, a caldeira a gás butano, caldeira a gás natural e caldeira a 

gasóleo. 

Foram considerados os preços dos combustíveis definidos no quadro 10. 

Quadro 29 – Resultados obtidos para bombas de calor para substituição de equipamentos 

Modelo Localidade 

Tª 

Amb. 

Habitação 

tipo 

Capacidade 

Depósito 

(litros) 

Equipamento 

a substituir 
T retorno Poupança 

Nimbus 

Flex 

15 kW 

Porto 15.72 T3 180 
Caldeira Gás 

Butano 
*Ver gráfico 69.51 % 

Nimbus 

Flex 

15 kW 

Porto 15.72 T3 180 
Caldeira Gás 

Natural 
*Ver gráfico 48.86 % 

Nimbus 

Flex 

15 kW 

Porto 15.72 T3 180 
Caldeira 

Gasóleo 
*Ver gráfico 52.03% 

 

Verifica-se pela diferença de rendimentos entre equipamentos e preço dos combustíveis, que a poupança 

em consumo, entre uma bomba de calor e uma caldeira que funcione mediante a utilização de gás butano, 

é muito elevada. Nos casos em que uma habitação não tem acesso a gás natural, sendo que o preço do 

gasóleo poderá flutuar conforme variam os mercados, a opção por uma bomba de calor poderá fazer 

todo o sentido.  

Uma vez que o consumo de uma bomba de calor depende bastante do uso e tipo de utilização, não seria 

justo calcular o tempo de retorno do investimento para necessidades estimadas. Desta forma foi criado 

um gráfico que com base na fórmula 4.14, representa o tempo de recuperação do investimento com base 

naquilo que é gasto no sistema a substituir. Para cada um dos casos práticos foram obtidos os seguintes 

gráficos: 
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Gráfico 1 – Bomba de calor vs Caldeira Gás Butano 

 
Gráfico 2 – Bomba de calor vs Caldeira Gás Natural 

Gráfico 3 – Bomba de calor vs Caldeira Gasóleo
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6 

Conclusão 

6.1. CONCLUSÕES GERAIS 

Após uma analise do enquadramento regulamentar que está em volta dos sistemas constituídos por 

bomba de calor, verificou-se que a transcrição da diretiva europeia para a realidade de cada país, poderá 

ser diferente, podendo cada estado membro optar por regular a sua utilização mediante as suas 

convicções e perspetivas. 

As bombas de calor de aerotermia são sem dúvida uma excelente opção a ter em conta como alternativa 

ao sistema solar térmico. Verificou-se que as regras contempladas na legislação portuguesa são 

cumpridas na sua totalidade, tendo-se confirmado que a contribuição de energia renovável poderá ser 

sempre superior à cobertura mínima definida pelo uso de um sistema solar constituído por coletores 

padrão desde que se escolha um equipamento adequado às necessidades. Trata-se de um sistema com 

inúmeras vantagens em relação aos sistemas mais comuns e completamente viável em alguns casos de 

substituição de equipamentos. Foram analisadas as suas implicações construtivas, o seu funcionamento, 

vantagens e desvantagens em relação a outro tipo de equipamentos. 

Com a criação de folhas de calculo destinadas para o efeito, foi possível automatizar e otimizar o tempo 

de dimensionamento, orçamentação e verificação das imposições legislativas. Desta forma, esta 

dissertação traduz-se numa componente prática mediante a utilização destas folhas de cálculo no auxilio 

a possíveis interessados em bombas de calor.  

Uma vez desenvolvida em parceria com a ARISTON THERMO GROUP, esta dissertação regista um 

contributo para a empresa e otimização dos seus recursos.  

 

6.2. CONTRARIEDADES E OBSERVAÇÕES 

A realização desta dissertação apanhou uma fase de transição total no que diz respeito à introdução de 

bombas de calor em construções novas. No inicio da sua realização ainda não estava disponível qualquer 

despacho que completasse o Decreto de Lei nº 118/2013, e assim, não existia qualquer tipo de orientação 

de cálculo para a contribuição de energia renovável por parte de um equipamento de bomba de calor. 

Para além do mais, o cálculo da contribuição mínima de energia renovável para um sistema solar térmico 

era obtido com recurso a um programa, Solterm, que ainda estava baseado no RCCTE, sendo necessário 

atualizar manualmente os dados para as novas exigências definidas pela legislação atual. 

Contudo, durante o período de realização da dissertação, no dia 15 de dezembro de 2015, foi lançado o 

tão esperado despacho que definia a orientação para o calculo da contribuição de energia renovável 

aportada por uma bomba de calor. Desta forma, toda a dissertação e folhas de calculo adjacentes tiveram 

de ser modificadas com base neste despacho.  

No entanto, apesar do Despacho n.º 14985/2015 servir como referencia para o calculo desta 

contribuição, está associado a várias indefinições que têm levantado muitas discussões perante os 
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fabricantes de bombas de calor, entidade fiscalizadora (ADENE) e peritos qualificados. Ninguém sabe 

definir ao certo o que é o COPdia e como se calcula. A Qusable é calculada com base na capacidade do 

reservatório e não das necessidades estimadas pelo REH, e para o aquecimento, não estão bem definidos 

os parâmetros que completam a fórmula da Qusable. 

Por fim, o programa oficial para o cálculo da contribuição de energia renovável deixou de ser o Solterm, 

passando a ser o SCE.ER, já elaborado com base no REH, mas tendo sido lançado recentemente, o 

programa tem sido sujeito a várias atualizações corretivas, o que obrigou a uma  

 

6.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

As metodologias descritas nesta dissertação foram desenvolvidas perante várias indefinições legislativas 

e falta de documentos de apoio para estimativas de dimensionamento. Espera-se que num futuro 

próximo sejam corrigidos e desenvolvidos novos documentos de apoio oficiais ou de referência que 

sejam claros por forma a que não seja subjetiva a sua interpretação. 

Parte desta dissertação foi revista pelo ITECONS, tendo sido discutida a indefinição associada ao 

Despacho nº 14985/2015, e também a falta de um documento de apoio que estime de forma simples as 

necessidades energéticas de uma habitação conforme a zona climática. 
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Anexos 
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13. T6-LEIRIA NUOS 300 SPLIT 

 



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

87 
 

14. CERTIFICADO ARISTON SPF > 2.5 

 

 

 



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

88 
 

  



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

89 
 

15. SUBSTITUIÇÃO T4 VS TERMOACUMULADOR 

 

 

 



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

90 
 

 

 

 



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

91 
 

16. SUBSTITUIÇÃO T4 VS CALDEIRA GN 

 

  



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

92 
 

 

  



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

93 
 

17. SUBSTITUIÇÃO T4 VS CALDEIRA GÁS BUTANO 

 

 

  



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

94 
 

 

 

 

 



Potencialidades da Aplicação de Bombas de Calor de Aerotermia em Edifícios de Habitação Portugueses 
 

95 
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