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MISSÃO:  
Ser o agente provedor de serviços e produtos de excelência, gerando valor ao cooperado e cooperativa, preservando 
a essência dos princípios cooperativistas. 
 
VISÃO:  
Ser uma cooperativa de referência em soluções no agronegócio e o melhor lugar para os colaboradores trabalharem. 
 
VALORES: 
 Comportamental: transparência nos tratos dos problemas e ética em todas as ações que permeiam a cooperativa; 

 RH: respeito e gentileza com todos, desenvolvimento profissional constante e valorização de uma ambiente de 
trabalho saudável com equidade; 

 Negócios: tradição nos negócios, cooperativismo de resultados, fazendo negócios com sustentabilidade, 
respeitando o meio ambiente e buscando permanentemente a eficiência operacional; 

 Qualidade, Tecnologia e Inovação: valorizamos fazer a coisa certa na primeira vez, visando a tecnologia como 
forma de desenvolvimento de todos e inovação como melhoria contínua. 
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 Fundada em 1948 ( 71 anos – 10.10.2019) 
 

 2019: 12.000 cooperados 
 

 Matriz (sede em Piracicaba/SP) e mais 27 Unidades de Negócio (filiais), nos estados de SP, GO, MS, MG e PR) 
 

 02 Unidades de Negócio em parceria com a Massey-Ferguson (Jaú e Avaré/SP) 
 

 Estrutura Administrativa: desde 2018 modelo de Governança Cooperativa  
 

 Número de colaboradores: 530 (90 agrônomos) 
 

 Faturamento anual: Budget 2019 = R$ 1,5 Bi e Budget 2023 = 2,5 Bi 
 

 Unidade de grãos (soja e milho), confinamento, AP, laboratórios de solos, sacarose, nematóide e bromatologia 
 

 UREV: Unidade de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (Parceria com inpEV) 
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HUB AVANCE – tecnologia para o mundo (agro, food, mineração, etc.)  
 
Localizado no Garage (Parque Tecnológico) 
 
 
Unidade de Tecnologia e Inovação (Rod. do Açúcar em frente UNIMEP) – área de 21 ha 
 
* Fazenda digital (“avenidas”: solo, clima e manejo) 
 
 
•Fazenda digital: Uberaba/MG  
 
•Conectividade: Brain (Algar-Telecom) 
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Convênios firmados: ( SEBRAE; APTA; Embrapa Informática; inpEV; GranBio; Brain - Algar Telecom ) 
 
Convênios em avaliação: CENA (projeto TIDE 2 – FAPESP) 
 
Convênios informais: ESALQ (fazenda Areão); UFScar e EMBRAPA São Carlos –  apoio tese doutorado em AP  
 
Outros investimentos (AVANCE): 
 
-@Tech (confinamento – ganho de peso) 
 

- Agrorrobótica (análise de solo) 
 

-H2Copla (PHC): polipeptídio, elicitor de plantas (posicionamento plantio e soca 100 g/ha – elevados ganho de 
produtividade) 
 

-Prospecção de abertura de mais 02 Unidades de Negócio em 2020 
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Importância de uma formulação contendo herbicidas de 

alta x baixa mobilidade no solo 
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1 – Latossolo vermelho eutrófico 
2 – Latossolo vermelho amarelo distrófico 

3 – Nitossolo Háplico eutrófico 

4 – Argissolo Vermelho amarelo eutrófico 
5 – Neossolo quartzarênico órtico 
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Distribuição do Diuron e da Hexazinona no perfil do solo 

argiloso 

arenoso 

argiloso 

arenoso 
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Hexazinona Diuron 

0 – 5 cm 

5 – 10 cm 

Hexazinona: baixa adsorção 

e alta solubilidade controle 

maior em profundidade e a 

longo prazo (residual) 

Diuron + Hexazinona 

Diuron: alta adsorção e baixa 

solubilidade controle maior em 

baixa profundidade 

Formulação: 

 Maior estabilidade de resultados 

 Maior eficácia 

 Possibilidade de uso de menor dose de 

ambos os produtos 

 Maior seletividade 
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Testemunha  

% CONTROLE DE  Brachiaria ruziziensis (PR) 

Sal de K + IPA 

2,0L/ha 

Sal de amônia 

3,0L/ha 

Sal de IPA 

1,5Kg/ha 
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Gota cristalizada de glifosato de uma formulação de baixa 

qualidade – menor tempo de vida útil para absorção 

Gotas fluídas tem maior tempo de extinção e biologicamente disponíveis por 

mais tempo para absorção do glifosato, permitindo maior eficácia 

Gota fluída de uma formulação de glifosato de alta qualidade - 

maior tempo de vida na folha 
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15 minutos em repouso 

Formulação suspensão concentradas (SC) Formulação WP 

Maior estabilidade e 

menor necessidade de 

agitação da calda de 

pulverização 

Necessidade de 

agitação constante da 

calda de pulverização 
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Qual a aparência de uma formulação SC? 

Produto concentrado Em mistura com água Diluição final 
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Uma boa formulação SC 

Quando armazenada; 

 Permanece homogênea (fluir uniformemente da embalagem) 

 Não há separação das fases na embalagem durante 2 anos 

 Tem baixa viscosidade (a embalagem é facilmente esvaziada) 

 Tem fácil mistura com a água 

 Não sedimenta no fundo do pulverizador por pelo menos 2 horas 
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Formulação SC x WP 

 Torna o processo de mistura em tanque mais fácil e efetivo 

 Elimina a pré-mistura e permite maior suspensibilidade 

 Estabilidade no armazenamento do produto comercial por até 2 anos 

 Fácil manuseio tanto no preparo da calda no campo quanto em “calda pronta” 

 Não danifica os equipamentos de aplicação 

 Maior segurança aos aplicadores 

 Dispersa mais rapidamente e facilmente no tanque, comparada com a WP 

 Deve ser o primeiro produto a ser adicionado no tanque 

 Não dispensa a agitação no tanque 
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Formulação WP 

Formulação SC 

15 minutos depois 

15 minutos depois 

 foto retirada de: https://www.youtube.com/watch?v=kE4-yLj6XPU 

Distribuição uniforme 

Deposição ao fundo 
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Adjuvante 
Gosta da 

água 

Não gosta 
da água 

Micela 

H2O Adjuvante  1 – Agente molhante – aderem a partícula a 

compatibilidade do herbicida com a água 

Adjuvante  2 – Agente dispersante – Moléculas longas que 

separam as partículas de herbicida entre si 

Adjuvante 3 – Agente Suspensor – evita a decantação rápida 

do herbicida no fundo do pulverizador 

No mundo são produzidas 40 bilhões de tons de produtos adjuvantes que são 

adicionados em uma formulação por ano 

Adjuvantes existentes em uma boa suspensão concentrada (SC): 

Oque tem dentro de uma formulação SC, além do ingrediente ativo? 

Partícula do 
herbicida 
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Adjuvante 4 – Conservantes para evitar degradação microbiana 

Adjuvante 5 – Antiespumante 

Adjuvante 6 – Anticongelante (para climas mais frios) 

Adjuvante  7 –  Espalhante adesivo a base de óleo 

Adjuvante 8 – Buffer (controle de pH) 

Adjuvante  9 – “Rainfastness” – Evita lavagem do produto da folha pela chuva 

 O tamanho da partícula do SC é mais reduzido que o WP 

Formação da micela que contém o herbicida SC na calda de pulverização, assim o herbicida fica suspenso por mais 

tempo no tanque e não decanta 
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A classificação mais utilizada está relacionada a função desempenhada pelo adjuvante agrícola 

 

1) Adjuvantes ativadores 

 Surfactantes 

 Óleos vegetais 

 Óleos minerais 

 Derivados de silicone 

 Fertilizantes nitrogenados 

 

Classificação dos adjuvantes (conceito de especificidade)  
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2. Modificadores de calda 

Alteram as propriedades físicas ou químicas da calda, sendo adicionados com a finalidade de 

melhorar a aplicação da formulação: 

 Molhantes; 

 Corantes; 

 Controladores de deriva; 

 Agentes espessantes; 

 Agentes adesivos; 

 Condicionadores de calda; 

 Agentes de compatibilidade; 

 Reguladores de pH; 

 Umectantes; 

 Antiespumantes; 

 Absorventes de UV. 

Classificação dos adjuvantes (conceito de especificidade)  
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https://blog.aegro.com.br/tecnologia-de-aplicacao-defensivos-agricolas/ 
(Fonte: Gazziero (2015). Revista Planta Daninha, v. 33, n. 1, p. 83-92, 2015). 
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Sim! A mistura de defensivos agrícolas pode também resultar em três diferentes efeitos: 

 

Antagonismo: ocorre quando o efeito da mistura é menor que a soma dos efeitos quando os produtos 

são aplicados separadamente; 

 

Aditivo: o efeito da mistura é igual a soma dos efeitos de quando os produtos são aplicados 

separadamente; 

 

Sinergismo: a mistura tem um efeito maior que a soma dos efeitos dos produtos aplicados 

separadamente. 

 

Mas em geral, o antagonismo é o que causa dor de cabeça. 

 

O resultado do antagonismo pode ser a perda de seletividade e/ou redução na eficácia e problemas com 

a tecnologia de aplicação.

 

A mistura de defensivos pode causar maior ou menor efeito dos produtos? 
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Água 

Passo 1 

Encha o tanque com água 

pelo menos a metade 

Passo 2 

Adicione os condicionantes 

de água como reguladores 

de pH e neutrazilante de sais 

Passo 3 

Adicione produtos que estão 

contidos em saches solúveis 

em água 
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Passo 4 

Pré misture o pó-molhável com um pequena 

quantidade de água 

Passo 5 

WG pode ser colocado  

direto no tanque 



Francisco J. Severino 
 Coplacana 

Passo 6 

Adicionar produtos em 

suspensão concentrada 

Passo 7 

Adicionar produtos em 

concentrado emulsionável 

Passo 8 

Adicionar produtos solúveis 

em água 
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Passo 9 

Agentes ativadores de 

superfície 

Passo 10 

Se necessário colocar o 

antiespumante 

Passo 11 

Completar com água 

Água 
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Formulação X Mistura em Tanque – vantagens e desvantagens 

 de trabalhar com uma formulação x mistura em tanque 

• Menor descarte de embalagens 

• Formulação equilibrada que proporciona maior compatibilidade entre os ativos 

• Facilidade para quem trabalha com preparo da calda no campo 

• Proporção adequada entre os ativos, de acordo com teste experimentais 

• Não ocorre interação antagônica entre as moléculas devido à estabilidade da formulação 

• Maior segurança no atendimento à reclamação de performance 

 de trabalhar com uma formulação x mistura em tanque 

• Na maioria das vezes significa maior custo da mistura formulada 

• Impede mistura em diferentes proporções dos produtos 

• Menores possibilidades de se trabalhar o fator residual 
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 A mistura de defensivos agrícolas em tanque de pulverização é uma prática adotada pela maioria dos 

produtores; 

 A mistura em tanque pode reduzir o valor em R$ do tratamento/ha, em função do custo dos produtos; 

  É essencial saber quais classes de produtos pode ou não ser misturadas para evitar a 

incompatibilidade; 

 É preciso ter conhecimento técnico dos produtos e entender quais são essas incompatibilidades e 

quais os principais produtos que não devem ser misturados; 

 Para que a aplicação dos produtos seja eficaz são necessários cuidados a respeito de tecnologia de 

aplicação; 

 É necessário considerar as questões de conformidade legal sempre que se usar defensivos agrícolas e 

sempre fazer uso das boas práticas agrícolas; 

 E, lembre-se de que o emprego dessa tecnologia deve fazer parte de um bom planejamento agrícola, 

que também envolve a gestão agronômica da propriedade, ou seja a gestão do negócio. 
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Maurits Cornelis Escher: Metamorfose 
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Muito obrigado 

Contato – Celular - (19) 99811-0050 

E-mail – francisco.severino@coplacana.com.br 
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