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Introdução

As BC existem desde meados do 
século passado, houve pouco 
incentivo no seu desenvolvimento e 
aperfeiçoamento durante os períodos 
de energia abundante e barata.

São máquinas térmicas que movem 
o calor de uma fonte para outra, com 
recurso a pouca energia auxiliar.

1.ª Lei da Termodinâmica
Q1=Q2+W



Classificação das BC

• Segundo o ciclo termodinâmico
– Bombas de calor de compressão;

– BC de absorção
• Água – brometo de lítio
• Água - amónia;

– Bombas de calor de adsorção;
– Bombas de calor com acionamento por ciclo de Rankine;
– Bombas de calor termoeléctricas;

– Bombas de calor de ciclo aberto.



Classificação das BC

• Segundo a fonte energética
– Ar ambiente  - 10ºC – 15ºC 
– Ar de ventilação interior  15ºC – 25ºC 
– Água subterrânea  4ºC – 10ºC
– Água de um lago  0ºC – 10ºC
– Água de um rio  0ºC – 10ºC 
– Água do mar 3ºC – 8ºC 
– Rocha  0ºC – 5ºC
– Solo  0ºC – 10ºC 
– Água de efluentes  >10ºC



Enquadramento Europeu
A diretiva 2009/28/CE estabeleceu a meta de 20% no 
consumo final bruto de energia até 2020 proveniente de fontes 
renováveis. Portugal tinha em 2005 uma cota de 20,5% e 
espera-se que em 2020 atinja a cota de 31%.

Para quantificar a cota de renováveis é necessário 
estabelecer metodologias adequadas de cálculo;

As metodologias servem apenas para os Estados Membros 
quantificarem a cota de energia renovável;

As bombas de calor são agora considerados equipamentos 
que captam energia renovável. 



A energia renovável captada pela bomba de calor é:
ERES=Qusable*(1-1/SPF) ; 

Qusable calor fornecido pela bomba de calor.
Apenas bombas de calor com SPF>(1,15/η) podem ser      
consideradas como equipamentos que captam energia renovável 
(η elétrico até 2020 é de 45,5%). São bombas de calor que 
ultrapassam 115% de eficiência com base no consumo total de 
energia primária, ou seja com rácio de energia primária maior do 
que 1,15.

Qusable

ERES



A decisão da comissão de 1 de março de 2013 (2013/114/EU)

Estabelece as orientações à contabilização de energia renovável fornecida 
pelas diferentes tecnologias de bombas de calor. 
O SPF mínimo é de 2,53 para bombas de calor elétricas e 1,15 para bombas 
de calor térmicas.
Qusable = Prated (capacidade nominal de aquecimento) x HHP (horas de 
funcionamento)
SPF é o SCOPnet (EN 14825:2012) bombas de calor elétricas ou o SPERnet 
(EN 12309) bombas de calor térmicas.
SPF – método BIN (média pesada)



Limites a considerar no cálculo de SPF

Condições climáticas a considerar
Climas quentes - dados climáticos de Atenas
Climas médios - dados climáticos de Estrasburgo 
Climas frios - dados climáticos de Helsínquia



Valores predefinidos de HHP e SPF
Bombas de calor elétricas Bombas de calor térmicas



Enquadramento nacional
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços
Artigo 27.º
“A instalação de sistemas solares térmicos para aquecimento de água 
sanitária no edifícios novos é obrigatória sempre que haja exposição solar 
adequada,……Em alternativa, .., podem ser considerados outros sistemas de 
aproveitamento de energias renováveis que visem assegurar, numa base 
anual, obtenção de energia equivalente ao sistema solar térmico.”

Requisitos mínimos

Bombas de calor para AQS COP mínimo de 2,3.



Etiquetagem energética 
Preparação de AQS - bomba de calor



Condições de calculo da eficiência

Eficiência – rácio de energia primária

Etiquetagem energética 
Preparação de AQS - bomba de calor



Etiquetagem energética 
Aquecimento ambiente
Bomba de calor

Classes de eficiência 
energética do 
aquecimento 
ambiente sazonal

Eficiência energética do 
aquecimento ambiente 
sazonal ηs em %

A+++ ηs ≥ 175
A++ 150 ≤ ηs < 175
A+ 123 ≤ ηs < 150
A 115 ≤ ηs < 123
B 107 ≤ ηs < 115
C 100 ≤ ηs < 107
D 61 ≤ ηs < 100
E 59 ≤ ηs < 61
F 55 ≤ ηs < 59
G ηs < 55



Etiquetagem energética 
Aquecimento ambiente + preparação AQS
Bomba de calor Ficha sistema Misto



Comparação entre bomba e calor sistema solar (coletor 
padrão)  para AQS

Bomba de calor de expansão direta assistida com energia solar
Perfil de extração de acordo com ciclo L

Caraterísticas Valor Unidades

Volume do depósito 300 L

Altura do depósito 1.55 m

Área de coletores 2.6 m2

Inclinação do coletor 35 Graus

Caudal no circuito primário 187.2 kg/h

Temperatura água da rede 10 ⁰C

Temperatura desejada 55 ⁰C

Sistema solar



Consumo de energia primária sistema solar
Apoio a gás Apoio elétrico



SPF igualar consumo 
energia primária ST+gas

Consumo de energia primária BC



Cálculos económicos – custo para 10 anos

Solar apoio a gás Solar apoio elétrico Bomba de calor
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