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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Ar condicionado com motores eficientes 
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“A eficiência melhora a competitividade, 
otimizando custos. Este exemplo ilustra a 
política da ANA em termos de eficiência 

energética. Pela sua descrição demonstra-se 
que, com reduzido investimento, é possível 

obter uma poupança energética e de custos, 
ilustrando o texto: “há sempre soluções para 
tornar as instalações e os equipamentos mais 

eficientes”. 
 

Jorge Ponce de Leão   
Presidente e Administrador-delegado da ANA 

Aeroportos de Portugal 

“A diversidade de custos, com que no dia-a-dia 
nos confrontamos nas nossas empresas, 

obrigam não só a um “olhar crítico” da sua 
natureza como à procura de soluções 

potenciadoras de ganhos de eficiência. 
 

A adoção de medidas de eficiência energética, 
além de mitigadoras de custos e de criação de 
valor na empresa representam não só “boas 

práticas” como, igualmente, são contribuintes 
líquidos para um equilíbrio mais sustentável do 

nosso meio ambiente.” 
 

Maria da Luz Campos 
Diretora financeiro da ANA Aeroportos de 

Portugal 
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377.793.419€ 
Volume de vendas  

em 2013 
 

1042 

Colaboradores 
 

 

 Ar condicionado com motores eficientes  

 

Investimento 4.000€ 

Payback 0,77 anos 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

5190€ 

25.950€ 

51.900€ 

Custo redução energia anual (tep) 2240 

Duração da implementação 15 dias 

Fonte de energia eletricidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

     

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 2,72 0,94 -66% 

Custo de energia anual (euros) 7.920€ 2730€ -66% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 21,8 7,5 -66% 

Projeto de pequena dimensão e de execução de apenas 15 dias que abrange o 
sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) da aerogare do 
aeroporto de Faro. Uma vez que as eletrobombas responsáveis por transportar 
a água para arrefecer ou aquecer os edifícios de passageiros e mercadorias 
estavam a desperdiçar energia elétrica e energia térmica devido à ausência do 
controlo de caudal, foi necessário equipá-las com variação de frequência e 
assim passar a controlar a potência térmica disponibilizada. Além da poupança 
de energia, as vantagens foram visíveis na diminuição do desgaste do 
equipamento e na redução das necessidades de manutenção. 

Objetivo 
 

Diminuição do consumo energético 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Ar condicionado com motores eficientes 

 

O sistema de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado (AVAC) da aerogare do aeroporto 

de Faro, está ancorado em bancos de gelo que 

funcionam como depósitos de armazenamento 

de energia térmica. Esta energia é usada para 

controlar a temperatura da água necessária ao 

circuito de refrigeração, que faz arrefecer o ar 

dos edifícios de passageiros e mercadorias. 

Tendo em conta que a necessidade de utilização 

do sistema AVAC nestes locais é contínua, a ANA 

Aeroportos levava em atenção as diferentes 

tarifas de energia elétrica: armazenando energia 

térmica nos bancos de gelo no período noturno, 

período em que o custo da energia elétrica é 

mais baixo, para utilização durante o período 

diurno, mais propriamente durante as horas de 

ponta, período em que a custo da energia elétrica 

é mais elevado.   

Isto significa que os aparelhos de ar condicionado 

ficavam desligados no período de horas de ponta, 

sendo o arrefecimento da aerogare garantido por 

um conjunto de eletrobombas que promovem a 

recirculação da água entre os bancos de gelo e os 

edifícios e vice-versa. 

Este projeto de eficiência energética da ANA 

Aeroportos surge porque o controlo de 

temperatura no momento da descarga dos 

bancos de gelo não era eficaz. Estava a ser 

disponibilizada mais energia do que a necessária. 

Na prática, a ausência de controlo da velocidade 

das eletrobombas dava espaço a desperdícios 

térmicos e elétricos. Foi então necessário 

adequar o funcionamento das eletrobombas ao 

calor a retirar dos edifícios, sem por em causa o 

conforto em termos de temperatura e humidade.  

Tratava-se de equipar as eletrobombas existentes 

com variação de frequência. Esta foi a forma 

encontrada para a ANA Aeroportos passar a 

controlar as diferenças de temperatura, sem 

ultrapassar os limites considerados eficientes. 

A variação de frequência iria controlar a 

velocidade de rotação do motor, alterando o 

caudal e, por conseguinte, a potência térmica 

disponibilizada, com ganhos energéticos 

significativos. Além de contribuir para a 

eficiência energética do sistema, a solução 

proporcionaria também arranques e paragens 

suaves das bombas, que resultariam em menor 

desgaste e em menores necessidades de 

manutenção. Com a diminuição da velocidade 

dos arranques, os níveis de ruído seriam mais 

baixos e, por fim, todo o sistema de AVAC sairia 

otimizado. 

 

Encontrar a viabilidade do projeto 

Uma equipa interna da ANA Aeroportos realizou 

a análise económico-financeira da viabilidade do 
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projeto. Foram estudados os custos energéticos 

associados ao período de funcionamento das 

eletrobombas, os custos de fornecimento e 

montagem do novo equipamento e foram 

realizados testes com um variador de frequência. 

Estava assim estimado o modelo de 

funcionamento e apurada a redução de 

consumos. 

Com o apoio da Itelmatis, empresa local com 

experiência no controlo e variação de frequência, 

foi feita uma estimativa de custos de 

implementação da solução e período de retorno 

do investimento. Esta parceria foi também uma 

forma de acumular know-how interno. 

Apesar de ser um projeto de pequena dimensão, 

de substituição de equipamentos, a 

Administração da ANA Aeroportos ficou 

convencida com os dados de poupança 

energética e económica, mas também com a 

diminuição do desgaste mecânico das 

eletrobombas e, consequente, prolongamento da 

sua vida útil. Além disto, o projeto tinha 

potencial para vir a funcionar como teste piloto, 

que pudesse originar uma solução facilmente 

replicada em equipamentos de outros 

aeroportos e noutras áreas e equipamentos do 

aeroporto de Faro. 

Depois de aprovado pela Administração, os 

variadores de frequência foram instalados e foi 

definido o método de controlo. Seguiram-se as 

fases de testes e acompanhamento do 

funcionamento do equipamento. 

A equipa de manutenção do aeroporto de Faro, 

que à data não tinha conhecimento técnico sobre 

este tipo de equipamentos, ficou responsável por 

acompanhar o projeto. As instalações posteriores 

teriam de ser feitas de forma interna e 

autónoma. 

O projeto proporcionou a modernização da 

instalação com custos reduzidos e com um 

período de retorno do investimento bastante 

atrativo. A curta duração do projeto, de apenas 

15 dias, originou uma poupança anual de 5.190 

euros e uma redução dos custos operacionais. 

Lições aprendidas 

 
A instalação pode ser eficaz mas não ser 

eficiente. 
 

A mudança tem de ser promovida de 
forma sustentada e fundamentada. 

 
Há sempre novas formas para reinventar 
os procedimentos e quase sempre com 

menos recursos. 
 

Quanto maior for o conhecimento dos 
equipamentos, maiores são os proveitos 

obtidos. 
 

Há sempre soluções para tornar as 
instalações e os equipamentos mais 

eficientes. 
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Com investimento de 4.000 euros, o prazo médio 

de recuperação foi de 9 meses.  

 

O projeto não teve incentivos financeiros, nem 

teve impacto nos processos operacionais.  

 

O sucesso dos resultados foi partilhado nos 

relatórios semestrais de gestão de energia do 

aeroporto de Faro, difundidos pela equipa de 

gestão de todas as áreas do aeroporto de Faro, 

pelos gestores de energia dos restantes 

aeroportos e pelas direções corporativas da ANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA Aeroportos de Portugal 
 
A ANA Aeroportos de Portugal gere os aeroportos de Faro, Flores, Horta, Lisboa, Ponta Delgada, Porto, 
Santa Maria e o terminal civil de Beja, para além dos aeroportos da Madeira e Porto Santo deste 
outubro de 2014. O portfólio de negócios da empresa compreende as áreas de aviação e não aviação e 
inclui a prestação de serviços de segurança aeroportuária e assistência a passageiros com mobilidade 
reduzida. A ANA tem por objeto social a exploração, em regime de concessão, do serviço público 
aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal. O capital social da empresa é detido em 100% pela 
VINCI CONCESSIONS PORTUGAL. A ANA detém a totalidade dos capitais sociais da Portway, empresa de 
handling aeroportuário. 
 

 

Resultados mais significativos 
 
. Conhecimento adquirido 
. Redução de consumos energéticos 
. Modernização da instalação 
. Diminuição do desgaste das eletrobombas 
. Redução dos custos de manutenção 
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