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Na Invaio, acreditamos firmemente que o principal 
objetivo do avanço tecnológico deve ser criar um 
impacto positivo nos seres humanos, na vida vegetal 
e no meio ambiente como um todo. É por isso que 
estamos implementando soluções tecnológicas para 
lidar com pragas e doenças agrícolas, além de ajudar 
os agricultores a reduzir sua pegada de carbono.

Por natureza, todas as plantas podem sequestrar 

carbono, capturando e armazenando CO2 

atmosférico para reduzir seu efeito ambiental, 

além de canalizá-lo para uso benéfico no ciclo 

do carbono. O aumento da produção de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) das operações agrícolas 

em todo o mundo, combinado com a perda de 

massa florestal, representa uma ameaça a 

esse equilíbrio. Além disso, pragas e doenças 

continuam a afetar a saúde e a população de 

árvores e culturas que, de outra forma, teriam a 

capacidade de manter o equilíbrio ambiental por 

meio do sequestro de carbono. Assim como os 

humanos e os animais, as plantas sofrem um 

ataque constante de pragas e doenças e essa 

é uma batalha difícil e custosa de se tratar nas 

culturas arbóreas, como frutas, nozes e café. Isso 

também traz custos ambientais adicionais devido 

ao atual impacto adverso sobre a biodiversidade, 

o uso de água, combustível e mão de obra.

Este é precisamente o nosso desafio e 

oportunidade única: nos esforçamos para 

permitir que pessoas de todo o mundo 

resolvam esses problemas, fornecendo 

soluções científicas de ponta e inspiradas na 

natureza que combatem pragas e doenças 

agrícolas, respeitando e protegendo o meio 

ambiente e reduzindo a pegada de carbono 

dos produtores.

Como? A Invaio está liderando uma revolução 

bidirecional na saúde das plantas e do planeta: 

por um lado, ajudamos o planeta fornecendo 

um tratamento direcionado que reduz a 

aplicação de produtos químicos sintéticos 

(pesticidas), evitando assim a emissão de 

grandes quantidades de carbono, águas 

subterrâneas sejam contaminadas e espécies 

não intencionais sejam expostas. Por outro 

lado, com essa abordagem consciente, 

protegemos as árvores e as plantações e as 

ajudamos a se tornarem mais saudáveis e, 

portanto, melhores e mais eficientes na captura 

de carbono (com menos pulverizações).
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Como podemos causar impacto
Um pomar de laranja típico de 1.000 hectares no Brasil geralmente é pulverizado a cada 15 
dias, para suprimir insetos e doenças fúngicas. Isso significa que o trator usado para realizar 
todo o processo de aplicação por pulverização tem que puxar 2 milhões de litros (520.000 
galões) de água de cada vez, usando 20.000 litros (52.000 galões) de diesel, que produz 
52 toneladas de CO2. Tudo isso soma um consumo de cerca de 100 milhões de litros de 
água e 1 milhão de litros de diesel por ano: uma enorme quantidade de produtos químicos 
pulverizados, água utilizada e CO2 gerado em apenas 1000 hectares.

“O sistema Invaio é uma agulha projetada para 

Precision Delivery para árvores que tem o 

potencial de substituir uma parte significativa 

das pulverizações químicos aéreos e terrestres 

aplicados hoje para suprimir insetos e doenças 

fúngicas.” explica Gerardo Ramos, Chief Scientific 

Officer da Invaio.

“A aplicação dessas doses minúsculas usando 

nossa exclusiva tecnologia de injeção, em 

comparação com tratores ou aviões, pode obter o 

mesmo ou até melhor nível de eficácia e proteção. 

Ao mesmo tempo, somos capazes de aplicar novas 

moléculas ativas naturais que são benéficas para 

a árvore que nunca as teria alcançado de outra 

forma. Nossos sistemas e tecnologias podem 

permanecer na árvore por meses a fio, fornecendo 

doses pequenas e persistentes de tratamentos 

direcionados: estamos fornecendo uma solução 

de saúde que é boa para o meio ambiente, para 

a segurança dos operadores da fazenda e para 

as plantas saúde – tudo ao mesmo tempo”, diz 

Ramos.

Plantas mais saudáveis também significam 

mais comida para colher. De fato, essa solução 

pode gerar um caminho para preservar cerca 

de 37 bilhões de árvores frutíferas no planeta 

que servem como um importante “sumidouro” 

de carbono na agricultura e também fornecem 

alimento para humanos e animais diariamente.

Anualmente, um pomar 
de 1000 ha utiliza 

100M de litros de água
1M de litros de diesel

Com o tratamento direcionado, podemos reduzir esse valor em mais de 90%.
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“Através do nosso trabalho com produtores de laranja 
no estado de São Paulo, acreditamos que podemos 
reduzir o número de pulverizações químicas por 
ano em mais de 50%, entregando doses precisas de 
moléculas de biocontrole diretamente nas árvores.”

“Nossa abordagem traz o potencial de 5 bilhões 

de litros de água que não serão retirados do solo 

para pulverização e 125 milhões de toneladas 

de CO2 que podemos garantir que não sejam 

emitidos, apenas no Brasil a cada ano. Faça 

reduções semelhantes em todas as regiões de 

cultivo de citros globalmente e você terá um sério 

impacto positivo em larga escala nas emissões 

globais de carbono”, explica Avram Slovic, Diretor 

Comercial Sênior da América Latina.

“Em todas as principais regiões agrícolas, estamos 

trabalhando com produtores perenes, de laranjas 

nos EUA, México e Brasil a azeitonas e maçãs na 

Europa e muito mais. Estamos entusiasmados em 

mostrar à indústria, agricultores e consumidores 

como nossas soluções não apenas tornarão 

os alimentos mais saudáveis, mas também o 

planeta”, explica Peleg Chevion, Presidente e Chief 

Commercial Officer  da Invaio. “Estamos focados 

em soluções de impacto real e transformacionais 

para a saúde das culturas. Não estaríamos 

mudando o jogo se apenas resolvêssemos a 

prevenção e cura de doenças ou pragas, mas não 

incluíssemos um impacto positivo no carbono e 

no impacto ecológico geral simultaneamente.”

Clique aqui para saber mais sobre as plataformas tecnológicas multiintegradas da Invaio.
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