
Entre em contato com um consultor 
Ultragaz e agende uma visita 

técnica em sua fazenda!

› Dispensa necessidade de 
buscar linhas de crédito para 
investir na solução.

› Tem um modelo de 
pagamento que será 
personalizado para cada 
cliente a partir de seu histórico 
de consumo energético.

› No início, o valor investido 
mensalmente será igual 
ao histórico anterior de 
gastos com energia. Esse 
valor mensal será reduzido 
gradativamente até a quitação 
do equipamento, gerando 
uma economia constante que 
atingirá seu potencial máximo 
com o equipamento pago.

› Modelo de aquisição é 
direto com a Ultragaz, sem a 
burocracia de bancos e linhas 
de crédito de difícil acesso.

› Demandam investimento 
relativamente alto com 
condições de pagamento 
mais engessadas.

› Muitas vezes é preciso 
conseguir linhas de crédito 
com bancos em processos 
lentos, burocráticos e de 
difícil acesso.

› Retorno sobre o investimento 
pode ser mais demorado  
por causa das condições  
do financiamento bancário.

› Acesso gratuito por 1 ano 
à plataforma EducaPoint, 
especializada em treinamento 
e cursos de capacitação para 
agrobusiness.

› Não oferecem vantagens 
adicionais.

› Parceria da Ultragaz com 
a Repensa Energia, uma das 
empresas especializadas 
em tecnologia de geração de 
energia fotovoltaica que tem 
ajudado no desenvolvimento 
da solução.

› Utiliza tecnologia de ponta 
por meio de parcerias com 
empresas que possuem alta 
capacitação e especialização 
em projetos que envolvam 
energia solar.

› A tecnologia e o projeto
desenvolvido contam com
técnicos e engenheiros  
comampla experiência em 
projetos para empresas rurais.

› Os painéis utilizados no 
Ultragaz Fazenda Solar 
possuem garantia  
de até 25 anos.

› Costumam também ser 
especializadas em energia 
fotovoltaica.

› É comum que usem 
tecnologia atualizada, mas  
é preciso se certificar.

› Nem sempre têm 
experiência em instalação  
em propriedades rurais.

› Os painéis costumam ter a 
mesma garantia de 25 anos.

O uso de tecnologia de energia solar em fazendas de leite é 
uma forma de obter ganhos de rentabilidade com a redução do 
custo de energia elétrica, que pode chegar a 10% dos custos 
totais de produção. 

Grande parte desse consumo se concentra na unidade produtora 
de leite, que inclui a ordenha, o armazenamento refrigerado e 
o beneficiamento. Para atender à demanda energética dessas 
etapas de forma econômica e sustentável, a Ultragaz desenvolveu 
a solução Ultragaz Fazenda Solar, uma resposta inovadora que vai 
além da geração de energia fotovoltaica.

Para ajudar você a entender melhor esta solução, preparamos 
este infográfico comparativo. Aqui você poderá avaliar as 
semelhanças e os diferenciais técnicos e econômicos entre as 
opções para energia solar que podem ajudar a reduzir custos em 
sua produção de leite!

› Projeto desenvolvido  
de forma personalizada  
de acordo com a demanda 
energética da fazenda.

› A solução é pensada com 
foco na unidade produtora de 
leite e o projeto será sempre 
adequado para suprir com 
eficiência essa etapa da 
produção.

› O projeto permite instalação 
dos painéis tanto em telhados 
quanto em área no solo.

› Conta com a experiência da 
empresa parceira em projetos 
para propriedades rurais.

› Projetos também costumam 
ser elaborados a partir da 
demanda energética.

› Soluções não têm foco 
específico para produtores de 
leite e podem ter dificuldade 
de entender as necessidades 
do produtor.

› A instalação dos painéis 
pode ser feita em telhados ou 
no solo.

› Nem toda empresa tem 
experiência em apresentar 
soluções para propriedades 
rurais.

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR DA ULTRAGAZ 

Ultragaz Fazenda Solar Outras soluções  
do mercado

Ultragaz Fazenda Solar

Soluções fotovoltaicas
do mercado

x

A seguir, você poderá comparar as características, semelhanças  
e diferenciais de cada alternativa divididos em 4 temas:  
tecnologia, projeto, investimento e vantagens adicionais.

TECNOLOGIA

PROJETO

INVESTIMENTO

VANTAGENS ADICIONAIS

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/visita-tecnica-ultragaz-ecofarm

