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Antes do tratamento3 dias após o tratamento

Ver para crer!

Veja mais estudos de casos em:

www.humagro.com/case-studies

A Huma Gro® convida você a aproveitar os 

benefícios da nossa ampla linha de produtos 

agrícolas ultraeficientes baseados na TMC.

Torne-se um distribuidor 
Huma Gro®

Faça a diferença oferecendo aos seus 
clientes uma linha verdadeiramente 

exclusiva de produtos que sejam 
versáteis, ultraeficientes e econômicos.

manejo de
nutrientes

Nutrição líquida foliar e para o solo
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Nutrição líquida foliar e para o solo

TECNOLOGIA DE
MICRO CARBONO®

TECNOLOGIA DE
MICRO CARBONO®

EFICIÊNCIA 
COMPROVADA 
PARA LUCROS 

ELEVADOS!

Parceiro 
orgulhoso 

do 4R
(reduzir, 
reciclar, 

reutilizar, 
recuperar)



PROCESSO PATENTEADO 
EXCLUSIVO

Nosso sistema de fornecimento de TMC extremamente eficiente 

significa que os agricultores poderão conseguir muito mais com 

um menor investimento! Nossos produtos não causam nenhum  

impacto ambiental, mantendo saudável  a plantação por meio da 

nutrição foliar e o crescimento de raízes e de microrganismos 

benéficos no solo. Esses benefícios reduzem drasticamente a 

quantidade de substâncias químicas e fertilizantes necessária 

para obter os melhores resultados!

O QUE É 
TECNOLOGIA DE MICRO CARBONO®

Tecnologia de Micro Carbono® (TMC) é uma composição de 
moléculas orgânicas extremamente pequenas ricas em carbono e 
oxigênio que atuam como uma fonte de carbono e fornecem um 
veículo extremamente eficiente para introduzir nutrientes e 
substâncias agroquímicas na planta através do solo e/ou das 
folhas.

ORIGENS DA  
NOSSA TECNOLOGIA

O início da TMC remonta a 1973, quando nossos cientistas 
descobriram um material orgânico exclusivo que, ao ser aplicado 
na lavoura, aumentou a fertilidade do solo e a absorção de 
nutrientes pelas plantas. Sabemos que esse material é composto 
principalmente por uma leonardita de alta qualidade. Nossa 
leonardita é um material húmico suave, rico em carbono, que 
nunca foi comprimido ou aquecido para se transformar em 
carvão.

A BASE DE TODOS 
OS NOSSOS PRODUTOS

O segredo das nossas altas taxas de eficiência é a Tecnologia de 

Micro Carbono®. Usando a TMC como base, desenvolvemos 

muitos produtos altamente eficazes para praticamente todas as 

aplicações. Com base nessa tecnologia, o resultado é um 

aumento da atividade e reprodução de microrganismos 

benéficos, melhora da estrutura física do solo, aumento da 

disponibilidade e absorção de nutrientes e a supressão de pragas 

e doenças da lavoura. Nossos produtos suprem sua lavoura de 

maneira eficaz com a nutrição essencial necessária para 

crescimento, frutificação e alto vigor .  Os resultados são melhor 

qualidade, maior rendimento e grandes lucros. 

Nossa exclusiva e inovadora tecnologia de carbono 
permite que criemos produtos nutricionalmente 
ricos com impacto ambiental positivo e de fácil 

manuseio, além de maior flexibilidade na 
aplicação.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA 
TECNOLOGIA DE MICRO CARBONO®

NÃO SELETIVA:  funciona com íons positivos e negativos.

ENTREGA VERSÁTIL:  pulverizada no solo diretamente ou 

aplicada por sistemas de irrigação e/ou pulverização foliar, 

isoladamente ou em combinação com outros agroquímicos 

foliares.

BAIXA ENERGIA:  menos esforço para a absorção de 

nutrientes e os protege de ficarem fixados ao perfil do solo.

Ação rápida Resultados eficazes
e comprovados

Solução inovadora

Aproveite a tecnologia de fornecimento de produtos mais eficiente do mundo!

A TMC produz matéria 

orgânica com maior área 

de superfície específica.

Maior área de superfície 
específica = produtos 

incrivelmente mais eficientes!

1 cm2 x 1 cm2 x 6 = 6 cm2

0,5 cm2 x 0,5 cm2 x 6 x 8 = 12 cm2

0,25 cm2 x 0,25 cm2 x 6 x 64 = 24 cm2

1 cm

1 cm

0,5 cm

0,25 cm

Ácids húmcos
milhares de anéis

de carbono

Ácids húmcos
milhares de anéis

de carbono

Ácidos fúlvicos
centenas de anéis

de carbono

Ácidos fúlvicos
centenas de anéis

de carbono  Menos de 10
anéis de carbono

O TAMANHO DA MOLÉCULA DE CARBONO FAZ A DIFERENÇA

Tecnologia
Micro Carbono®

Para obter mais informações sobre produtos Huma Gro®, acesse 

www.HumaGro.com

LINHA COMPLETA DE PRODUTOS

Gestão do
crescimento

ideal

Proteção à 
lavoura livre 
de resíduos

Fertilidade 
sustentável 

do solo

Ácidos 
orgânicos ricos 
em carbono e 

oxigênio

Nutrição 
ultraeficiente 

da lavoura

Visite nosso site para obter informações específicas sobre 
como nossos produtos oferecem benefícios superiores 

em comparação com os produtos convencionais.

Surfactantes 
para manejo 

da água


