
As atualizações das UTAs da Munters economizam 15 GWh por ano 
no aeroporto de Heathrow

Com mais de 80 milhões de passageiros 
em 2018, o aeroporto de Heathrow lida 
com mais passageiros do que qualquer 
outro aeroporto na Europa.
Um dos objetivos de Heathrow é operar 
uma infraestrutura aeroportuária com 
ZERO emissões de carbono em 2050. 
Um objetivo tão ambicioso para reduzir 
o impacto do carbono obriga a sérias 
iniciativas de economia de energia.

Operando quatro enormes terminais 
de passageiros, cobrindo quase 600 
000 m2, a quantidade de energia 
utilizada para criar um ambiente interior 
confortável para os passageiros, os 
lojistas e os empregados é imensa. 
O Gestor de Projetos de Energia, Andy 
Dobbs, é responsável pelos projetos 
de economia de energia relacionados 
com todas as instalações de HVAC nos 
terminais.

Desde 2016, Andy Dobbs tem 
trabalhado com os especialistas em 
controle de climatização da Munters 
numa ampla atualização para a 
economia de energia dos equipamentos 
de tratamento de ar nos terminais.

Estudo de caso: Aeroporto de 
Heathrow, Reino Unido
Projetos de atualização de 
ventiladores de UTAs

Vantagens:
 
• Consumo de energia das UTAs 

reduzido em 30-60%
• ROI (Retorno do investimento) 
      em menos de três anos
• Melhoria da confiabilidade e 

flexibilidade do fornecimento 
de ar

• Menos manutenção
• Redução da necessidade 
      de estoque de peças    
      sobressalentes
• Redução do nível de ruído e 

vibração



A atualização dos ventiladores economiza 
15 GWh/ano 

Ao substituir ventiladores do processo e exaustores de UTAs 
mais antigos e muitas vezes acionados por correias, por 
ventiladores EC menores, de maior eficiência energética e sem 
necessidade de manutenção, numa configuração de parede 
de ventiladores, Heathrow tem conseguido reduzir o consumo 
de energia nestas UTAs em 30-60%.  
A Munters atualizou, no total, mais de 150 UTAs, o que 
resultou na instalação de cerca de 500 ventiladores EC.

Maior confiabilidade: Comparada a uma UTA com um motor 
de ventilador convencional, uma configuração de parede de 
ventiladores oferece resiliência e maior confiabilidade. Se um 
ventilador estraga, os outros continuam a manter um elevado 
fluxo de ar, evitando situações de emergência.

Menos manutenção: Dado que os ventiladores EC são 100% 
livres de manutenção, a solução de parede de ventiladores 
representa menos custos com a lubrificação de rolamentos e a 
substituição de correias em V, entre outros 

Redução da necessidade de estoque de peças sobresselentes: 
Não há necessidade de ter em estoque vários tipos de 
rolamentos e correias em V adequados às várias UTAs. Para 
Heathrow isto representa uma economia significativa, ao permitir 
ter apenas dois pequenos ventiladores EC em estoque, ao invés 
de um estoque imenso de várias correias em V, rolamentos, etc.

Redução do nível de ruído e vibração: Para o pessoal técnico 
que trabalha nas salas das máquinas, a redução do nível de 
ruído é significativa e mesmo os passageiros no terminal podem 
sentir um nível mais baixo de ruído e de vibração, graças ao 
funcionamento suave e silencioso dos ventiladores EC.

Uma de muitas UTAs externas
atualizadas

Detalhes da nova parede de ventiladores do Terminal 5

Exemplo típico de uma pequena UTA 
atualizada

Andy Dobbs, Gestor de Projetos de 
Energia do aeroporto de Heathrow

A economia de energia nestes projetos chega a um 
impressionante total de 15 GWh, o que equivale ao consumo 
anual de energia de pelo menos 3 400 residências 
(com base em uma média no Reino Unido).          

Trabalho de atualização feito durante a noite
 
Andy Dobbs, Gestor de Projetos de Energia: "Graças à 
experiência e ao sistema de ventilador e estrutura modular da 
Munters, uma atualização de ventilador consistindo tipicamente 
de uma parede de ventiladores com 3-6 ventiladores EC, 
pode ser feita durante um único turno noturno. Para Heathrow, 
isso significa que o próprio trabalho de atualização não terá 
qualquer impacto negativo no funcionamento diário e que 
os passageiros e parceiros no aeroporto também não serão 
afetados.  A economia de energia decorrente de uma pequena 
atualização como esta, executada durante uma só noite, é 
equivalente à economia conseguida com a substituição de 
1 000 lâmpadas por luzes LED, o que levaria um mês a ser 
executado". 

Foram atualizadas UTAs de dimensões e idades muito 
diferentes - a menor tinha um fluxo de ar de 5 000 m3/h; a 
maior era uma instalação constituída por quatro UTAs enormes 
no Terminal 5 (T5), cada uma fornecendo 230 000 m3/h.

Andy Dobbs: "A documentação completa fornecida pela 
Munters na fase de projeto é importante para o planejamento

e a previsão de posteriores projetos de economia de energia. 
Poder constatar economias entre 30-60% e um ROI rápido em 
apenas 2½-3 anos, fazem com que as atualizações de UTAs 
sejam muito atrativas para Heathrow e ajuda-nos a atingir os 
nossos objetivos de economia de energia."

Além da enorme economia de energia, Heathrow também 
reconhece várias outras vantagens, importantes tanto para o 
funcionamento diário como para o conforto dos passageiros:



Atualização no Terminal 5:

Quatro enormes 
ventiladores axiais, cada 
um fornecendo 230 000 
m3/h, foram atualizados 
em turnos noturnos, num 
período de dois meses

A desmontagem ocorreu 
apenas depois de se 
ter garantido que se 
poderia manter um 
fluxo de ar suficiente no 
terminal

Ventiladores antigos 
cortados em pedaços 
para permitir a retirada 
do subsolo, com um 
acesso muito limitado

Montagem de uma nova 
estrutura metálica pré-
desenhada para fácil 
instalação de plug fans

Foram instalados 
ventiladores EC 4x4 
de elevada eficiência 
energética e livres 
de manutenção para 
substituir um ventilador 
antigo um ventilador 
antigo

O design compacto da 
parede de ventiladores 
consegue mais resiliência 
com muito menos 
manutenção

Projeto de grandes dimensões com um ROI rápido

Uma falha nos rolamentos de um dos ventiladores axiais da UTA 
deu início ao projeto de atualização no T5. Substituir o grande 
ventilador seria uma tarefa quase impossível, visto que as UTAs 
estão localizadas cinco andares abaixo e com um acesso muito 
complicado e limitado. 

Foi pedido à Munters que concebesse uma solução de atualização 
e Heathrow recebeu um orçamento para a substituição de quatro 
ventiladores axiais grandes por quatro paredes de ventiladores, 
cada uma composta por 16 ventiladores EC pequenos. 
Baseando-se em registos de dados e em cálculos de energia 
minuciosos, a Munters foi capaz de prever economias de energia 
que dariam um retorno do investimento (ROI) em apenas 2,4 anos. 

O acesso limitado e restrito, somado aos desafios logísticos de 
trabalhar numa sala de máquinas cinco andares abaixo, 
implicavam muito trabalho extra para remover detritos antigos, por 
exemplo. Fatos que consequentemente conduziram a um ROI do 
projeto total um pouco abaixo de três anos, ainda assim muito 
atrativo para Heathrow. 

A Munters entendeu e satisfez as necessidades de 
Heathrow

O projeto de atualização foi dirigido por Chris Stead, Gestor de 
Projetos da Munters, que teve um papel crucial no planeamento 
meticuloso. Para Heathrow, a preocupação com o conforto dos 
passageiros era da maior importância e Chris Stead concebeu um 
plano detalhado para retirar um dos ventiladores existentes de 
cada vez, de uma forma que mantivesse um fluxo de ar suficiente 
durante o processo de atualização, sem comprometer o conforto 
dos passageiros. 

Andy Dobbs confiou na Munters para dirigir o projeto que se 
realizou em turnos noturnos, num período de dois meses, evitando, 
assim, qualquer impacto negativo no fornecimento de fluxo de ar 
para o terminal de passageiros durante o dia. 

Depois da bem-sucedida conclusão do projeto, o registo contínuo 
de dados confirmou os cálculos e, no total, o projeto no T5 
significa para Heathrow uma economia de pelo menos 1,5 GWh 
por ano. As quatro impressionantemente grandes paredes de 
ventiladores, fornecendo, no total, um fluxo de ar de 920 000 
m3/h, são, provavelmente, a maior parede de ventiladores do 
mundo até agora. 

Confie na Munters para atualizar as suas unidades de 
tratamento de ar

De uma pequena UTA única até à maior do mundo, a nossa 
equipe de peritos pode ajudá-lo a conseguir economias de 
energia.  
Mais detalhes em www.munters.com/fanupgrades.

As atualizações de ventiladores 
de UTAs da Munters ajudam 
Heathrow a reduzir a utilização 
de energia, ao mesmo tempo 
que o número de passageiros 
aumenta 

Passageiros

Consumo de energia
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Munters e os plug fans EC

A eficiência energética tornou-se uma 
parte integrante do design, manutenção 
e atualização na gestão de edifícios. 
Muitas organizações ignoram as 
unidades de tratamento de ar (UTAs) 
quando procuram economizar energia. 

Atualizar UTAs com plug fans que 
utilizem tecnologia de motores EC pode 
representar economias significativas em 
energia, manutenção e mais.

A Munters desenvolveu um conceito de 
configuração de parede de ventiladores 
que é pré-desenhada e faz com que 
a instalação no local seja fácil e muito 
eficiente. 

Sem mais TEMPO DE 
PARALISAÇÃO

As instalações de UTAs são muito 
críticas quando se trata de locais como 
aeroportos, hospitais, hotéis ou centros 
comerciais, entre outros. A falha de 
um rolamento ou correia em V conduz, 
muitas vezes, a paralisações, pela 
necessidade de recorrer à entrega de 
peças sobresselentes e de ter mão-de-
obra no local. 

Para evitar o TEMPO DE PARALISAÇÃO 
crítico, pode ser necessário ter um 
estoque das peças mais importantes e, 
mesmo assim, uma UTA sem funcionar 
significa uma falta de fluxo de ar grave.

Atualizar um ventilador de correia 
ou axial por uma configuração de 
parede de ventiladores da Munters é 
uma solução de Tranquilidade. Uma 
quantidade de ventiladores menores 
substitui um ventilador grande e, na 
improvável eventualidade de haver uma 
falha num plug fan, o fluxo de ar será 

mantido pelos outros ventiladores na 
parede de ventiladores, eliminando a 
necessidade de reparos de urgência.

Em frente a uma das primeiras UTAs do aeroporto de Heathrow a serem atualizadas 
com a parede de ventiladores EC da Munters.
Andy Dobbs, Gestor de Projetos de Energia em Heathrow, Chris Stead, Gestor de 
Projetos da Munters UK e David Bennett, Gestor de Serviços Comerciais, Atualizações. 
Munters UK.

Veja o vídeo do estudo   
de caso do aeroporto de                               

Heathrow lendo o código QR.


