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A solução Ultragaz Fazenda Solar foi projetada 
técnica e economicamente para fazendas produtoras 
de leite. Esse diferencial pode ser notado no modo 
como esse projeto privilegia ganhos de produtividade 
e de redução de custos em uma atividade que depende 
do máximo controle interno para ser rentável.

Por se tratar de uma solução que envolve não apenas 
um formato inovador de financiamento, mas também 
princípios tecnológicos para produção independente de 
energia elétrica, é natural que existam muitas dúvidas 
técnicas sobre sua implementação.

Para ter o máximo de respostas quanto a isso, 
elaboramos este guia de instalação. Nele você poderá 
entender de forma clara e objetiva quais são as etapas 
para instalação e o que cada uma delas envolve. Ao final, 
vai perceber que são etapas simples, com prazos enxutos, 
que dão agilidade aos ganhos que a solução Ultragaz 
Fazenda Solar pode trazer para sua produção de leite.

Boa leitura!

Introdução
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O que é a solução  
Ultragaz Fazenda Solar?
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É uma solução desenvolvida pela Ultragaz para 
fazendas de pecuária leiteira com o objetivo de reduzir 
custos com energia elétrica por meio da adoção de um 
sistema de energia solar.

A solução nasce da percepção de que o fornecimento 
de energia elétrica é um ponto estratégico para 
produtores de leite, que sofrem com a má qualidade do 
fornecimento em diversas regiões rurais e com o elevado 
custo do serviço. Por isso, esta solução foi projetada 
para atender, especificamente, à demanda energética 
da unidade produtora de leite, como a ordenha, o 
resfriamento e o beneficiamento do leite extraído.

Assim, a solução Ultragaz Fazenda Solar surge como 
uma alternativa capaz de reduzir de forma significativa 
os custos com energia elétrica, com o diferencial de 
oferecer um modelo de pagamento customizado e 
desburocratizado no qual o retorno sobre o investimento 
se consolida a cada ano até atingir seu máximo 
potencial de economia.
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Quais são as vantagens de  
adotar esta solução?
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As principais vantagens da solução Ultragaz Fazenda 
Solar são:

Redução de custo com energia elétrica, trazendo maior 
rentabilidade para a produção de leite;

Redução da dependência do fornecimento de energia 
elétrica convencional;

Utilização de energia limpa e sustentável que conta 
pontos para quem é ou deseja ser fornecedor de grandes 
companhias;

Modelo de pagamento customizado e sem burocracia, 
tornando a solução mais acessível;

Facilidade de instalação, que pode aproveitar estruturas 
já existentes na fazenda, otimizando o aproveitamento do 
espaço;

Baixo custo de manutenção;

Garantia de 25 anos.
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Etapas e detalhes técnicos para instalação 
da solução Ultragaz Fazenda Solar
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O foco da solução Ultragaz Fazenda Solar é alimentar 
a unidade de produção de leite das fazendas, garantindo 
produtividade, economia e qualidade no fornecimento de 
energia elétrica.

Por ser uma solução com perfil customizado, ou 
seja, com um projeto desenvolvido especialmente para 
cada cliente, são necessárias algumas etapas para 
planejamento e execução. Eis as principais delas.

Visita técnica

Tudo começa com uma visita técnica da Ultragaz 
na fazenda para avaliar diversos aspectos que serão 
determinantes para a definição do projeto, sempre de 
acordo com as necessidades de cada produtor.

Veja quais são os principais pontos avaliados.

Demanda energética da unidade produtora de leite
A avaliação será pautada na real demanda de energia 

elétrica para a produção de leite, levando em conta 
todos os equipamentos utilizados, como iluminação, 
ordenhadeiras e refrigeração, por exemplo.
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Capacidade da rede de fiação elétrica instalada
Ao gerar energia elétrica por meio de placas 

fotovoltaicas, será inserida na rede elétrica e em sua 
fiação uma carga maior de eletricidade. Por isso, é 
preciso avaliar se as instalações atuais têm capacidade 
de absorver e transmitir com segurança esse novo 
volume de energia.

Áreas disponíveis para instalação das placas 
fotovoltaica

O tamanho da área para a instalação do equipamento 
vai depender da necessidade de energia de cada 
fazenda e de sua infraestrutura disponível. É isso que 
vai determinar quantas placas fotovoltaicas serão 
necessárias.

Em muitos casos, a instalação pode ser feita nos 
telhados que cobrem as unidades de produção, como 
a sala de ordenha, por exemplo. Isso otimiza o uso do 
espaço. Assim, é comum a instalação das placas em 
telhados metálicos, de fibrocimento ou de cerâmica, 
sendo necessária apenas uma avaliação da capacidade 
estrutural para suportar o peso das placas.

Quando não é possível utilizar áreas como telhados, 
ou quando eles não oferecem uma área suficiente, a 
instalação pode ser feita diretamente no solo por meio de 
uma estrutura elevada.
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Definição da capacidade de geração 
de energia de cada projeto

A vistoria vai determinar a real capacidade de geração 
de energia de cada projeto, avaliando o equilíbrio entre a 
necessidade da fazenda e os demais aspectos técnicos.

O ideal é sempre pensar em um projeto que seja capaz 
de fornecer 100% do consumo energético da unidade 
produtora de leite. Porém, por ser uma solução facilmente 
adaptável para as necessidades de cada fazenda, 
questões técnicas como infraestrutura da rede de fiação 
ou mesmo espaço físico disponível para a instalação de 
placas fotovoltaicas podem demandar um projeto que 
cubra um percentual menor da demanda total.

Entretanto, mesmo em situações 
nas quais a capacidade de geração 
de energia solar atenda a 90%, 80% ou 
até menos da necessidade da unidade 
produtora de leite, ainda assim os 
ganhos com economia e rentabilidade 
se tornam vantajosos.

11

M E N U



4

Projeto, documentação e aprovação 
da concessionária da região

O projeto será elaborado pela Ultragaz e seu parceiro 
especializado em sistemas fotovoltaicos. Uma vez que 
esteja definido e o contrato assinado, é necessário obter 
os documentos para a execução do projeto executivo civil 
e elétrico, como a ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) e os laudos necessários.

Em seguida, é dada a entrada da documentação junto à 
concessionária local de fornecimento de energia elétrica, 
que fará a aprovação do projeto.

Todo esse trâmite de documentos é de 
responsabilidade da Ultragaz e de sua parceira 
especializada em execução de projetos rurais de energia 
fotovoltaica. O administrador da fazenda não precisa se 
preocupar com esses detalhes.
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Instalação de equipamentos

Com o projeto aprovado pela concessionária, é 
iniciada a instalação dos equipamentos, que é feita da 
seguinte forma:

Painéis fotovoltaicos: são as 
placas responsáveis por captar 
a luz solar para que possa ser 
convertida em energia elétrica. É o 
que toma mais tempo na instalação, 
pois podem ser instalados sobre 
telhados ou no solo, e a quantidade 
de painéis vai depender do projeto 
de cada sistema e da demanda de 
energia que ele deve suprir.

Gerador: é o aparelho que faz a 
conversão da luz solar captada 
pelos painéis fotovoltaicos em 
eletricidade. É instalado após a 
colocação dos painéis.
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Inversor: é o aparelho responsável 
por transformar a energia elétrica 
do gerador, passando de corrente 
contínua (CC) para corrente 
alternada (CA), para que possa 
ser utilizada por máquinas e 
equipamentos e também para que o 
excedente gerado possa ser inserido 
na rede elétrica local. É instalado 
após o gerador.

Cabeamento: conexão dos 
equipamento entre si por meio de 
cabos específicos e realização 
da conexão do sistema à rede 
elétrica da fazenda. É feito durante 
todo o processo de instalação do 
equipamento.
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Inspeção da concessionária e troca 
do medidor

Com todos os equipamentos instalados, a 
concessionária da região faz uma vistoria para 
verificar se tudo está dentro dos padrões e dos 
parâmetros necessários.

Com a instalação aprovada, é solicitada a troca 
do medidor da propriedade e a conexão do sistema 
fotovoltaico à rede. Ambos serviços são feitos 
pela concessionária local.

Dessa forma, será registrado não apenas o consumo 
de eletricidade que a fazenda faz da rede 
pública – que com a solução Ultragaz 
Fazenda Solar será drasticamente reduzido 
–, mas também a quantidade de energia 
solar excedente gerada pela fazenda 
e que será disponibilizada na rede da 
concessionária, gerando ainda descontos 
proporcionais na conta de luz.
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Prazos médios de cada etapa

4

Da assinatura do contrato até o início 
da instalação dos equipamentos

Tempo para a instalação  
dos equipamentos

Da instalação até a troca do medidor

90
dias

7
dias

30
dias
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Manutenção e garantia

A manutenção do equipamento é preventiva.
Basicamente se resume a realizar uma limpeza da 
superfície das placas a cada 6 meses.

O inversor tem garantia de 8 anos.

Já as placas têm 25 anos de garantia de eficiência. 
Após esse período, podem apresentar uma perda de 
eficiência na captação da energia solar. Porém, essa 
perda de eficiência costuma ser pequena e gradual, 
de modo que a vida útil das placas costuma superar 
os 25 anos, pois leva um tempo até 
atingirem uma perda de eficiência que 
realmente comprometa as vantagens 
econômicas do sistema.
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Sem complicação e com agilidade, a solução 
Ultragaz Fazenda Solar pode gerar não 

apenas uma redução de custos expressiva 
em sua produção de leite, aumentando sua 

rentabilidade, como trazer muitos benefícios de 
sustentabilidade e retorno sobre o investimento.

Solicite agora mesmo uma visita técnica  
em sua fazenda e descubra quão rentável  

esta solução pode ser para você!

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR DA ULTRAGAZ

M E N U

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/visita-tecnica-ultragaz-ecofarm?_ga=2.153248056.1605559966.1607607404-1164554738.1607607404

