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Intervenção nos sistemas de
produção de água quente sanitária

REGULAMENTO
Intervenções nos sistemas técnicos de produção de água quente sanitária,
através da otimização dos sistemas existentes ou da sua substituição por
sistemas de elevada eficiência (e.g., instalação de bombas de calor destinadas
ao aquecimento de águas de uso doméstico; instalação de equipamentos de
queima de biomassa ou de biogás, de elevado desempenho ambiental,
destinados quer ao aquecimento de águas sanitárias; instalação de caldeiras de
elevada eficiência destinadas à alimentação de sistemas de aquecimento de
águas sanitárias, incluindo a instalação de condutas de distribuição).
TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO
Aquisição de soluções de preparação de água quente sanitária energeticamente
eficientes (ou substituição de equipamentos existentes por outros mais eficientes).
Recomenda-se a seleção de soluções adequadas às condições da habitação,
privilegiando o aproveitamento de energias renováveis, nomeadamente energia solar,
e a escolha de equipamentos de classe energética A ou de sistemas até A+++, que
correspondem a soluções mais eficientes do ponto de vista energético. A etiqueta
energética inclui também outras características dos produtos e é uniforme dentro de
cada categoria, pelo que permite uma fácil comparação entre o mesmo tipo de
equipamentos.
OBJETIVO
Optar por uma solução de preparação de água quente eficiente é uma medida
fundamental para reduzir os consumos de energia em nossa casa. Sempre que
possível, a opção deve passar não só pela seleção de equipamentos mais eficientes,
que pode identificar através da etiqueta energética, mas também pela adoção de
energias renováveis.
A etiqueta energética indica o consumo de energia anual expectável do equipamento
na fase de operação, o que tem impacto direto na fatura de energia de nossas casas.
Quanto mais elevada a classe energética menor o consumo do equipamento. Contudo,
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o consumo energético indicado na etiqueta é para uma utilização genérica do
equipamento, opte por equipamentos adequados à dimensão da sua casa e utilize-os
apenas quando necessário.
No caso dos equipamentos ou sistemas de preparação de água quente deve ter em
atenção o perfil de carga do aquecedor (entre 3XS e XXL) e selecionar um equipamento
que responda às necessidades de água quente da sua família.
LOCAL
Nas soluções (equipamentos ou sistemas) de preparação de água quente mais comuns
nas habitações, nomeadamente:
o

Esquentadores;

o

Termoacumuladores;

o

Caldeiras;

o

Bombas de calor;

o

Sistemas de preparação de água quente com recurso a energia solar térmica.

APLICAÇÃO
Escolhendo equipamentos adequados às condições da habitação e necessidades de
preparação de água quente, privilegiando equipamentos das classes energéticas
superiores, preferencialmente A e/ou sistemas que recorram a energias renováveis
sempre que viável e com elevada classe energética, A+ ou superior.
RECOMENDAÇÕES
Antes de escolher o seu equipamento
 Identifique o seu perfil de necessidades de água quente a fim de, com o apoio de
um profissional, selecionar um sistema de aquecimento instantâneo, produção de
água quente no imediato de acordo com as necessidades, ou de aquecimento por
acumulação que permite ter um depósito de água quente sempre disponível e
assim fazer face a necessidades de água quente superiores, nomeadamente em
simultâneo, como por exemplo para assegurar a toma de vários duches ao mesmo
tempo.
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 Avalie as suas necessidades de água quente e o correspondente perfil de carga do
aquecedor que deve procurar no mercado. Os perfis de carga variam entre o 3XS
e o XXL. Consulte a tabela abaixo e peça apoio a um profissional.

 Avalie as condições que a casa dispõe, nomeadamente:
o

Fontes de energia disponíveis: eletricidade, gás natural, propano e butano;

o

Exposição solar da cobertura que lhe permita tirar partido de um sistema solar
térmico para preparação de água quente sanitária. Esta é uma excelente
oportunidade para utilizar energias renováveis e poupar significativamente na
fatura energética. Se for esta a opção peça a etiqueta energética do sistema
que o ajudará a perceber o quão mais eficaz esta solução é face aos
equipamentos individuais (mais convencionais).

o

Espaço para colocação de equipamentos, como zonas técnicas, espaços
dedicados (cozinha por exemplo), entre outros (particularmente importante
para equipamentos de acumulação como termoacumuladores e caldeiras).

o

Condições de tomada de ar e extração de gases de combustão, especialmente
relevante para se a opção de aquecimento passar por equipamentos de
combustão a gás.

o

Necessidade de aquecimento ambiente. Alguns destes equipamentos,
nomeadamente as caldeiras e as bombas de calor, podem também ter essa
valência o que torna o investimento mais atrativo do ponto de vista económico.
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Aquisição e utilização de equipamentos de preparação de água quente sanitária
 Na instalação e operação lembre-se:
o

Procure um instalador ligado ao setor, com experiência na área;

o

Contacte as associações do setor que lhe podem indicar uma rede de
profissionais e marcas de qualidade reconhecida;

o

Garanta que o equipamento é instalado o mais próximo possível do consumo
de água quente e que as tubagens estão devidamente isoladas (tipicamente
10mm de isolamento), cumprindo todas as normas e recomendações de
instalação;

o

Solicite a manutenção periódica do seu equipamento para garantir que o
mesmo mantém as melhores condições de desempenho.

 Na utilização lembre-se:
o

Banhos de imersão consomem mais água e energia que os duches;

o

Opte por torneiras misturadoras nos pontos de consumo de água quente.

Esquentadores a gás
O esquentador é um dos equipamentos mais comuns nas casas Portuguesas para
assegurar a preparação de água quente sanitária. São equipamentos de preparação
instantânea, sendo a água aquecida através do calor libertado na combustão do gás.
Como tal deve assegurar-se que a instalação prevê boas condições de admissão de ar
e extração dos gases de combustão.
A etiqueta energética destes equipamentos também está disponível e indica a classe
energética e o consumo energético expectável, de acordo com o perfil de carga do
aquecedor.
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Outras recomendações
Além da escolha dos equipamentos mais eficientes através da sua etiqueta energética,
existem outras ações, na fase de escolha e de utilização dos esquentadores
determinantes para a poupança de energia. Alguns exemplos:
o

No caso de equipamentos a gás contrate para a instalação uma empresa
reconhecida como Entidade Instaladora de Gás (tipo B). A lista de empresas
reconhecidas está disponível em www.dgeg.pt.

o

Como procedimento de manutenção, no caso dos equipamentos de queima é
importante assegurar a limpeza do corpo de aquecimento, do queimador e do
piloto.

Termoacumuladores
Os termoacumuladores são depósitos de acumulação de água equipados com uma
resistência elétrica que transforma energia elétrica em energia calorifica, para
aquecimento da água. No caso de a sua habitação não ter abastecimento de gás esta
pode ser uma opção. Necessita no entanto de se assegurar da existência de uma área
técnica para a instalação do equipamento, cujas dimensões variam tipicamente entre
os 30l e os 120l de acumulação.
A etiqueta energética destes equipamentos também está disponível e indica a classe
energética e o consumo energético expectável, de acordo com o perfil de carga do
aquecedor.
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Outras recomendações
Além da escolha dos equipamentos mais eficientes através da sua etiqueta energética,
existem outras ações, na fase de escolha e de utilização de termoacumuladores,
determinantes para a poupança de energia. Alguns exemplos:
o

Regule a temperatura do aquecimento do depósito para valores superiores a
60º C, pois temperaturas inferiores e longos períodos de retenção favorecem
o surgimento da bactéria da legionella.

o

Solicite a colocação de uma válvula misturadora à saída do depósito para
permitir a regulação de temperatura na entrega dos pontos de utilização de
água quente.

o

O depósito de acumulação de água quente deve ser lavado periodicamente,
no mínimo a cada 60 meses pois a sujidade do mesmo pode contribuir para o
aparecimento da bactéria da legionella.

Caldeiras a gás ou elétricas
Caso a sua habitação tenha área técnica disponível a instalação de uma caldeira pode
ser uma opção interessante.
A etiqueta energética destes equipamentos também está disponível e indica a classe
energética e o consumo energético expectável, de acordo com o perfil de carga do
aquecedor.
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Caso a opção de aquecimento seja por um sistema de acumulação, juntamente com a
caldeira deve ser instalado um depósito de armazenamento que permita acumular a
água quente de consumo. Nesse caso, deve também procurar a etiqueta energética
do reservatório e solicitar que lhe seja igualmente disponibilizada a etiqueta do sistema
global, que apresenta a classe da solução integrada: caldeira e depósito.

Se houver também necessidade de aquecimento ambiente a instalação de uma
caldeira combinada é uma opção a considerar do ponto de vista energético e
económico.
Outras recomendações
Além da escolha dos equipamentos mais eficientes através da sua etiqueta energética,
existem outras ações, na fase de escolha e de utilização das caldeiras a gás ou elétricas,
determinantes para a poupança de energia. Alguns exemplos:
o

No caso de equipamentos a gás contrate para a instalação uma empresa
reconhecida como Entidade Instaladora de Gás (tipo B). A lista de empresas
reconhecidas está disponível em www.dgeg.pt.
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o

Como procedimento de manutenção, no caso dos equipamentos de queima é
importante assegurar a limpeza do corpo de aquecimento, do queimador e
verificar o correto funcionamento dos relógios termostatos e programadores.

o

No caso da seleção de uma caldeira a biomassa assegure-se que tem disponível
área para armazenar a matéria-prima.

Bombas de calor
As bombas de calor são equipamentos elétricos de baixa potência que aproveitam o
calor do ar ambiente para aquecer a água. Caso a sua habitação disponha do espaço
técnico necessário (ainda são equipamentos com alguma dimensão com capacidades
de armazenamento da ordem dos 200l) esta pode ser uma boa opção pois dentro dos
equipamentos elétricos de preparação de água quente são os mais eficientes.
Lembre-se de consultar a etiqueta energética da mesma e optar por equipamentos
das classes energéticas mais elevadas.

Outras recomendações
Além da escolha dos equipamentos mais eficientes através da sua etiqueta energética,
existem outras ações determinantes para a poupança de energia. Alguns exemplos:
o

Os procedimentos de manutenção preventiva destes equipamentos são mais
complexos, mas essenciais para garantir uma longa vida e um desempenho
eficiente do equipamento. Solicite apoio especializado e peça um orçamento
detalhado antes de adjudicar. Preferencialmente recorra a representantes
autorizados pela marca.
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Sistemas de preparação de água quente com recurso a energia solar térmica
Caso o telhado da sua habitação possua área e exposição solar adequadas, pode optar
por instalar um sistema de aquecimento que recorra a um sistema solar térmico que
tenha como equipamento de apoio qualquer um dos equipamentos descritos
anteriormente (esquentador, termoacumulador, caldeira ou bomba de calor).
Também para estas soluções, sistemas de preparação de água quente com recurso a
energia solar térmica, a etiqueta energética está disponível. Peça-a ao seu fornecedor
e garanta a melhor solução para as suas necessidades.

Existem também no mercado aquecedores solares cujo depósito está acoplado aos
coletores, denomina-se de termossifão. Em alguns casos o depósito tem no seu interior
uma resistência elétrica que serve de apoio ao sistema solar. Neste caso deve-se incluir
a instalação de um relógio programável e acessível, para que a resistência elétrica só
seja acionada nos períodos em que é expectável que a temperatura necessária no
consumo não seja atingida exclusivamente por via do sistema solar. Por exemplo no
Inverno, quando se necessita ter água quente logo de manhã e o sistema solar ainda
não conseguiu aquecer a água o suficiente o relógio deve estar programado para ligar
durante a madrugada assegurando assim a existência de água quente para consumo.
Também para estes equipamentos está disponível etiqueta energética. Opte por
equipamentos das classes energéticas superiores.
Outras recomendações
Além da escolha dos equipamentos mais eficientes através da sua etiqueta energética,
existem outras ações, na fase de escolha e de utilização de sistemas de aquecimento
com recurso a energia solar térmica, determinantes para a poupança de energia.
Alguns exemplos:
 Na fase da compra:
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o

Garanta que o sistema solar apresenta o certificado de qualidade solarkeymark.

 Na fase de instalação dos equipamentos:
o

Garanta a boa instalação do sistema solar, orientado preferencialmente a Sul
(entre Este e Oeste e nunca a Norte), com uma inclinação próxima da latitude
do local e sempre que possível integrado no telhado evitando a instalação de
estruturas de suporte arquitetonicamente desenquadradas do edifício.

o

Garanta que as tubagens de distribuição do sistema solar estão devidamente
isoladas.

 Na fase de operação e manutenção:
o

Procure registar periodicamente a temperatura do depósito de acumulação
ligado ao sistema solar. Consegue assim verificar que o sistema está a produzir
água quente e mantém uma vigilância efetiva do mesmo.

o

Esteja atento à sua fatura de gás ou eletricidade. O sol é um recurso gratuito,
como tal a sua fatura de aquecimento deverá descer consideravelmente se a
instalação estiver a funcionar corretamente, principalmente nos meses de
verão.

o

Para garantir a eficiência, e segurança de utilização, dos seus equipamentos
deve garantir a sua manutenção. Chame a assistência técnica periodicamente
para verificar o estado de funcionamento do sistema, exigindo também a
verificação de todos os componentes do sistema solar, desde os coletores, ao
depósito, vaso de expansão e bomba de circulação.

BENEFÍCIOS
 Redução das necessidades de energia.
 Melhoria das condições de conforto térmico.
 Facilidade de implementação.
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ESQUEMAS ILUSTRATIVOS

REQUISITOS TÉCNICOS
 N.º 1 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelos
Decretos-Lei n.ºs 68-A/2015, de 30 de abril, 194/2015, de 14 de setembro, 251/2015,
de 25 de novembro, e 28/2016, de 23 de junho.
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 N.º 4 do Anexo da Portaria 349-D/2013, de 29 de novembro, alterada pela Portaria
n.º 379-A/2015, de 22 de outubro.
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