
AUTOMAÇÃO
EM 
SUPERMERCADOS
Investimento que gera economia



Os supermercados brasileiros estão adotando 
ou acelerando projetos de eficiência 

energética após os aumentos das contas de 
eletricidade desde o fim de 2015

CENÁRIO ATUAL

Fonte: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/energia-passa-a-ser-2a-maior-despesa-de-supermercados



CENÁRIO ATUAL

Estimativas de associações do setor indicam que os custos com 
energia elétrica passaram a ser a segunda maior despesa!



Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBCV), a conta de 
energia elétrica das redes subiu até 40% desde o fim de 2015.
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No varejo, os supermercados são os que mais consomem energia, 
já que, além de computadores, iluminação e ar condicionado, 

vendem produtos refrigerados, que demandam muita energia.
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Hoje a refrigeração é um dos 
vilões do consumo de energia
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Mas não precisa ser assim. Esse 
valor pode ser reduzido em até 

25% com a manutenção 
preventiva e corretiva ou com a 

troca de equipamentos!

INFORMAÇÃO IMPORTANTE



Então, como podemos
economizar energia?



É simples, vou dar
algumas dicas!



Usando uma Válvula de Expansão Eletrônica

Ela gera uma redução de até 20% no consumo de energia!

Solenoide

VEE

Evaporador
Transdutor de Pressão

Sensor de Temperatura

Sentido do Fluido



Gerenciando o horário no desligamento de iluminação

climatização 



Utilizando os novos falta de fase eletrônicos
com monitoramento via internet
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Usando o sensor de luminosidade para 
entrada e saída automática do setpoint econômico



Ativando o setpoint diurno/noturno dos 
pressostatos para racks, usando a zona morta



Usando inversores nos pressostatos



Variando a rotação dos ventiladores no controle de condensação



Gerenciando a instalação via internet
para evitar prejuízos, em função de perdas de mercadoria
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Economia de energia, 
vamos investir nesta ideia!



MUITO OBRIGADO! 
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