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Desenvolvido para automatizar rotinas de ambiência 
e manejo das aves de corte, o sistema Ultragaz Aviários 
chegou para modernizar as granjas. Seu objetivo é 
aprimorar a gestão da produção dos galpões para maior 
lucratividade. 

Para saber como levar essa tecnologia para o seu 
aviário, preparamos um guia com orientações sobre 
adesão da solução, implementação e manutenção. 

O Ultragaz Aviários é o caminho para ajudar a 
transformar os negócios da sua granja com entrega de 
tecnologias de nova geração. Tudo isso com acesso 
fácil e seguro. 

Boa leitura! 
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O Ultragaz aviários é uma inovação tecnológica 
para automatizar rotinas das granjas de corte. Foi 
desenvolvida pela Ultragaz, em parceria com a Agrisolus, 
especializada em soluções para o agronegócio  com 
inteligência artificial e internet das coisas (IoT), para 
monitorar em tempo real parâmetros de ambiência e 
manejo dos galpões. 

A plataforma conta com tecnologia para medir a 
temperatura dos aviários, umidade, luminosidade, 
qualidade do ar, peso das aves, consumo de água e 
ração, entre outros requisitos para garantir o bem-estar 
dos animais. 

Sensores coletam informações sobre a produção 
nos galpões. Dados são transmitidos pela internet e 
armazenados na nuvem, que podem ser acessados de 
qualquer lugar por smartphones ou outros dispositivos. 

Esses indicadores são um insumo importante porque 
preveem problemas e permitem a busca da solução 
com maior rapidez. Com dados precisos nas mãos, 
avicultores podem tomar decisões melhores e evitar 
prejuízos financeiros. 
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Um dos diferenciais do Ultragaz Aviários é a capacidade 
de entregar aos avicultores, em uma mesma plataforma, 
quatro soluções para aprimorar a gestão da produção nos 
galpões. São elas:  

Sensores instalados no galpão captam informações 
online sobre temperatura, umidade relativa, qualidade 
do ar e luminosidade. Alertas são transmitidos em caso 
de variação desses parâmetros que venha prejudicar o 
desenvolvimento das aves.  

Fornecimento de GLP com sensores para controlar 
a temperatura do aviário a fim de garantir o conforto 
térmico aos animais. É fácil de ser manuseado e 
armazenado e tem a vantagem de ser uma energia 
limpa, pois reduz o impacto ao meio ambiente.  

Monitoramento dos parâmetros de ambiência 

GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com sensores

Integra balanças eletrônicas para pesar as aves 
diariamente durante todo o seu ciclo de vida, sem a 
necessidade de contato humano. Estima o peso de 
abate com precisão e dá ao produtor projeções de  
lucro com o produto final.  

Sistema de pesagem mais preciso 
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Possibilita ao avicultor visualizar informações online 
sobre o que está acontecendo no aviário. Quando 
analisados de forma correta, esses dados ajudam a 
otimizar a produção, o que faz com que as decisões 
sejam tomadas com maior inteligência. 

Acesso à plataforma online 

8

M E N U



4

Principais vantagens do uso  
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O Ultragaz Aviários é um sistema completo que 
automatiza processos de produção de aves e ajuda a 
melhorar a performance dos lotes. 

Algumas das vantagens de sua adoção para a avicultura:  

Previsibilidade de peso 
final das aves e de 

faturamento. 

Otimização de mão de 
obra com a automação 

de processos.

Padronização da gestão 
de ambiência. 

Fornece dados precisos 
para apoiar decisões.
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Como contratar o sistema
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Se você se interessou pelo o Ultragaz Aviários e 
gostaria de contratar essa tecnologia, o próximo passo 
é falar com um consultor comercial da Ultragaz. Esse 
especialista vai entender a sua necessidade e conduzir 
a negociação comercial para contratação da solução. 

Em seguida, um consultor técnico fará uma visita à sua 
granja para avaliar todos os detalhes e as condições 
para instalação dos equipamentos que contemplam 
o Ultragaz Aviários. Após o acordo fechado, começa 
a etapa de planejamento com definição de um 
cronograma de instalação da tecnologia. 

Depois dessa etapa, a Agrisolus entra em ação para 
a implementação do Ultragaz Aviários, seguindo as 
demandas e particularidades do seu galpão. 

O projeto levará em conta sua demanda energética 
para saber qual será o consumo mensal de GLP, bem 
como a quantidade de sensores que serão instalados 
dentro do aviário. 
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Modelo de contratação
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Acertados os detalhes da negociação comercial, é hora 
de definir o modelo de contratação do Ultragaz Aviários.  
Veja a seguir formas de aquisição e prazo do contrato:  

A Ultragaz fornece todos os recursos para acesso ao 
Ultragaz Aviários e cobra R$ 650 mil por mês, sem 
custo de aquisição dos equipamentos.

Caso opte por comprar os equipamentos, a Ultragaz 
cobra R$ 255,00 por mês para acesso à plataforma, 
mais custo dos equipamentos, que pode variar de 
R$ 16 mil a R$ 30 mil, de acordo com o pacote de 
sensoriamento selecionado.  

O prazo contratual pode variar, dependendo da análise 
do projeto de implementação, e começar por um 
período de 3 anos e se estender até 60 meses.  

Uso da solução no modelo de comodato

Compra dos equipamentos

Prazo do contrato
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Responsabilidades entre  
os envolvidos  
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Quando o contrato é fechado são estabelecidas as 
responsabilidades entre as partes envolvidas, conforme 
discriminadas a baixo: 

A Ultragaz fica responsável pela manutenção dos 
equipamentos e funcionamento da plataforma Ultragaz 
Aviários. É seu papel também fazer a substituição dos 
sensores em caso de falhas e cuidar de outras questões:

Prestar atendimento  
pós-venda.

Fazer manutenções 
preventivas e corretivas 
no esquema 24x7 (24 

horas, 7 dias da semana) 
pela central de GLP.

Fornecer GLP conforme 
demanda da granja.

Entregar documentações 
da central de GLP para 
regularização junto aos 
órgãos competentes.  

Responsabilidade da Ultragaz
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Cabe ao produtor que contratar o Ultragaz Aviários 
cumprir apenas as regras do contrato, de acordo com a 
negociação fechada entre as partes. Em caso de rescisão 
de contrato, o cliente terá de seguir as regras a seguir:

• Fazer a devolução dos equipamentos para aqueles 
casos em que a Ultragaz realizou o comodato;

• Aqueles que optaram pelo modelo de aquisição dos 
equipamentos ficam impossibilitados de acessar  
a plataforma.  

Agora que você sabe mais sobre aquisição e 
implementação do Ultragaz Aviários, já pode falar com 
um de nossos especialistas para entrar na era dos 
negócios conectados. 

Responsabilidade do cliente
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Quer conhecer melhor a solução  
Ultragaz Aviários e entender os benefícios 

que ela pode trazer para o seu negócio?

Marque agora mesmo uma conversa 
gratuita com nossa equipe de consultores.

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR DA ULTRAGAZ

M E N U

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/visita-tecnica-aviarios/?_ga=2.109012997.662613818.1638812609-1805298886.1629809905

