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EMERY OLEOCHEMICALS  &  AGGRIUM = AGRO GREEN 



ÁCIDO PERLAGÔNICO 



Processo do Óleo para o Ácido Pelargônico 
Matérias primas utilizadas no processo 

 



TECNOLOGIA ENVOLVENDO OZÔNIO 
Processo do Óleo para o Ácido Pelargônico 

 



AGRO GREEN : MERCADOS E PRODUTOS 

• Produtos para as indústrias:   

• Proteção das culturas 

• Pecuária 

• Agricultura orgânica 

• Tratamento de sementes 

• Relva e plantas ornamentais 

• Marcas: 

• EMEREEN® 

• EMERION® 

• EMERLIFE® 

• EMTROL® 

 

• Segmentos de mercado: 

• Bio-herbicidas 
• Bio-praguicidas 

• Bio-estimulantes 

• Herbicidas Orgânicos 

• Inertes 
• PGR (Plant Growth Regulator) 



AGRO GREEN : HERBICIDAS   

• Fornecem controle de ervas daninhas rápido e de amplo espectro 

• Utilizado quando controle de ervas daninhas rápido e natural é importante 

• O ingrediente ativo nos Herbicidas da Série E7000 é um sal de um ácido 

graxo de ocorrência natural: 

• Encontrado em solos, plantas e animais 

• Normalmente presente em uma variedade de alimentos frescos e 

processados 

• É um aditivo alimentar registrado 

Ácido graxo 

• Herbicidas da Série E7000 NÃO apresentam potencial de: 

• Lixiviação 

• Migração 

• Volatilização 

• Translocação 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E7000 

• Os herbicidas da Série E7000 são os herbicidas de ação mais rápida 

disponíveis atualmente 

• São sinérgicos com outros herbicidas 

• Burndown dentro de horas após a aplicação 

• Os herbicidas da Série E7000 não são voláteis; eles ficam no local da 

aplicação (spray) 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E7000 

• Os herbicidas da Série E7000 fornecem extrema precisão no controle da 

vegetação 

• Não apresentam potencial de lixiviação para o subsolo. 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E7000 

• Podem ser usados para: 

• Burndown vegetativo 

• Controle de ervas daninhas antes do aparecimento de plantas a partir 

de sementes e porta-enxertos 

• Sprays inertes ou pós-colheita 

• Controle de brotos 

• Auxílio na colheita e dessecação  

• Manutenção de locais residenciais, comerciais e industriais 

• Herbicidas da Série E7000 são herbicidas de contato não seletivos de 

aplicação foliar: 

• Apenas os tecidos de plantas verdes são afetados 

• Sem atividade sistêmica 

• Sem atividade no solo ou residual 

• A taxa de aplicação, a cobertura e as condições de crescimento ditam 

a performance 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E7000 

• Utilizar os Herbicidas da Série E7000 quando: 

• Rápido burndown é desejado 

• Se quer algo para misturar no tanque para acelerar o burndown de um 

herbicida foliar de ação mais lenta 

• Produtos menos agressivos são necessários 

• Outros produtos não estão registrados ou as restrições do rótulo os fazem 

a escolha menos desejável 

• Quando a remoção de ervas daninhas manual ou mecânica é a 

alternativa 

• Eles podem ser usados como: 

• Spray sozinho 

• Misturado no tanque com outros herbicidas foliares 

• Associado a herbicidas residuais 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E7000 

• Rapidamente degradados no meio ambiente 

• Sem acúmulo de resíduos no solo 

• Baixa toxicidade do ingrediente ativo oferece um alto grau de segurança para 

o aplicador 

Os Herbicidas da Série E7000 são ambientalmente e ocupacionalmente amigáveis: 

Os Herbicidas da Série E7000 são degradados em 2 dias após o tratamento: 
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AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E7000 

• Quando resultados rápidos asseguram a satisfação do consumidor 
• Quando a precisão é necessária 
• Em áreas sensíveis onde as propriedades do ingrediente ativo natural são benéficas 
• Tratamento ao redor e entre plantas de grande valor 

Situações nas quais os Herbicidas da Série E7000 paga grandes dividendos: 

Herbicidas da Série E7000 em programas de gerenciamento da vegetação: 



AGRO GREEN : Matrículas/Aprovações do Ácido Pelargônico e seu Sais de Ácidos Graxos 

Pontos Relevantes: 

EUA – Aprovado como ingrediente ativo em bio pesticidas 

EUA – Aprovado como ingrediente ativo em produções de 

plantas e aplicações biocidas. 

Nova Zelândia – Pendente como ingrediente ativo em 

herbicidas. 

Canada – Aprovado como ingrediente ativo em herbicida 

Siri Lanka – pendente como ingrediente ativo em 

herbicida. 

Austrália – Aprovado como ingrediente ativo em herbicida 

Malásia – Pendente como bio pesticida. 

México – Pendente como ingrediente ativo em herbicida 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E8000 

• Cada ano, os insetos causam perdas significativas 

de produção do gado resultando em grandes 

custos para os agricultores ($3 bi por ano nos EUA). 

 

• Os inseticidas atualmente usados no gado contêm 

ingredientes ativos tóxicos (por exemplo, 

piretroides e compostos organofosforados) que 

são prejudiciais para peixes, abelhas e outros 

animais selvagens.  

 

• DEET (o ingrediente ativo usado em repelentes de 

insetos de uso pessoal) é classificado como tóxico 

ou altamente tóxico pelo Escritório de Produtos 

Químicos Europeu (European Chemicals Bureau) 

Insetos e inseticidas 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E8000 

• Ácidos graxos são comuns na natureza e são 

constituintes normais da pele de vertebrados. 

Alguns ácidos graxos, principalmente presentes 

individualmente, mostraram uma ação repelente 

de mosquitos que tentavam morder ou pôr ovos.  

 

• EMERION™ 8000 é uma mistura especial de 

derivados naturais de ácido caprílico, pelargônico 

e cáprico, que oferece ótima repelência de 

insetos. 

 

• Ácidos graxos C8 a C10 são os ácidos graxos mais 

altamente ativos que oferecem repelência para 

oviposição.  

EMERION™ 8000: Bioinseticidas 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E8000 

• Diversos óleos naturais mostraram controle e 

repelência de mosquitos. 

 

• É provável que eles atuem de diversas formas: 

• Reduzindo “pistas” atrativas de curto alcance 

(ex: vapor de água e temperatura)  

• Reduzindo a evaporação e absorção dos 

ativos repelentes devido à presença de 

moléculas graxas de cadeia longa 

• Contendo ácidos graxos que são conhecidos 

repelentes de mosquitos 

• Interferindo no sistema de homing 

(localização, “volta pra casa”) do mosquito 

EMERION™ 8000: Modo de ação 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E8000 

• Pesticidas naturais para uso na pecuária, gado de 

corte, gado leiteiro e cavalos para repelir moscas-

de-estábulo, moscas-do-chifre, mosca doméstica, 

carrapatos, piolhos de gado, mosquitos, formigas, 

baratas, percevejos e formigas lava-pés.  

 

• Ácidos graxos C8 a C10 têm demonstrado ação 

significativa contra A. aegypti, repelindo 

significativamente a oviposição dos mosquitos em 

até 1 x 10-5 M.   

 

• Os produtos EMERION™ 8000 são igualmente 

efetivos, quando comparados aos piretroides e 

organofosfatos, na redução da contagem de 

moscas no gado.  

EMERION™ 8000: Bioinseticidas 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E8000 

• Desenvolvidos a partir de ácidos graxos 

C8, C9 e C10 em uma base de óleo 

mineral, óleo de silicone ou argila 

diatomácea.  Emery está integrada aos 

ácidos graxos C8, C9 e C10. 

 

• São renováveis e não-tóxicos. 

 

• Não faz mal aos insetos benéficos 

(polinizadores, como abelhas)  

EMERION™ 8000: Bioinseticidas 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E8000 

• Registro no EPA 

• Produtos prontos para uso 

• Formulações adaptáveis 

• Marca EMERION ou marca privada 

EMERION™ 8000: Bioinseticidas 

EMERION™ 8000: Mercados potenciais 

• Saúde animal 

• Mercado de bovinos e equinos 

• Aves domésticas 

• Cuidado de animais domésticos 

• Repelente de mosquitos 

• Nebulizadores para quintal 

• Velas 

• Produtos de cuidado pessoal 

• Têxteis – militar, roupas 

• Aplicações industriais e institucionais/governamentais 

• Saúde pública (zika vírus) 



AGRO GREEN : HERBICIDAS  DA SÉRIE E8000 

Aplicações na pecuária 

Aplicação por dust bag  

Aplicação por nebulizador  Aplicação por pulverizador 

(spray bottle)  



AGRO GREEN : SOLUÇÕES AGRO GREEN 

Mercados potenciais 

• Controle de ácaros Varroa em colmeias de abelhas melíferas 



AGRO GREEN : SOLUÇÕES AGRO GREEN 

Mercados potenciais em desenvolvimento 

• Brincos de identificação para bovinos e cabresto para cavalos 

• Moscas na face dos cavalos: controle e repelente  

• Aviários 

• Cascudinho (e outros insetos) 



AGRO GREEN : SOLUÇÕES AGRO GREEN 

Mercados potenciais em desenvolvimento 

• Insetos e ácaros na produção de aves 

domésticas 

• Mercado brasileiro de aves domésticas 

• Está entre os 3 principais produtores junto com os EUA e a China 

• 3,6 milhões de pessoas empregadas diretamente ou indiretamente 

• 1,5% do Produto Interno Bruto 

• Produção em 2013 alcançou 13,058 milhões de toneladas 
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AGRO GREEN : SOLUÇÕES AGRO GREEN 

Necessidades do mercado 

• Cascudinhos – EMERION Série 8000 

 

• Transmissão da doença: 

• Cascudinhos são vetores conhecidos de diversos agentes de doenças em aves domésticas 

(leucose, doença de Marek, bursite infecciosa, reovírus, enterovírus, varíola aviária e 

doença de Newcastle) e podem agir como hospedeiros intermediários de nemátodos, 

tênias e protozoários no ceco das aves.  Adicionalmente, podem transmitir diversas 

doenças transmitidas por alimentos como Escherichia coli e Salmonella typhimurium, e 

foram implicados recentemente na transmissão de Campylobacter. 

 

• Danos estruturais em aviários 

• Cascudinhos cavam túneis em chãos de terra compactada de aviários e no isolamento 

térmico do aviário.  

 

• Outros efeitos 

• A perda de ração dos frangos em aviários pelas pragas que prontamente consomem a 

ração aumenta os custos da produção, enquanto alimentar-se de cascudinhos ao invés de 

ração diminui a nutrição das aves. Adicionalmente, ao alimentar-se de larvas de 

cascudinhos, as aves aumentam diretamente a probabilidade de ingestão de parasitas e 

organismos causadores de doenças.   



Exemplos de Usos e Aplicações do Produto 

 Aditivo alimentar em aromatizantes e adjuvantes 

 Em soluções para lavar e descascar frutos e vegetais 

 Em adesivos para alimentos embalados 

 Em revestimentos resinosos e poliméricos para filme de poliolefina 

 Componente de papel e cartolina em contato com alimento 

líquido e gorduroso 

 Soluções para limpeza de pisos/superfícies em estabelecimentos 

alimentares 

 Ingrediente ativo no controle de ervas daninhas 

AGRO GREEN : SOLUÇÕES AGRO GREEN – ÁCIDOS GRAXOS 



AGRO GREEN : SOLUÇÕES AGRO GREEN – ÁCIDOS GRAXOS 

 Impacto negativo causado no ecosistema  é mínimo: 

 Ácidos graxos em sabões são citados como excelentes e eficientes 

fontes de energia para as células vivas no solo 
 Dentro de 24 horas, menos da metade da concentração original dos 

ácidos graxos está presente no solo, depois de 10 dias, a concentração 

não pode ser distinguida da concentração natural 

 Sabões (sais de ácidos carboxilicos)  não são aplicados diretamente na 

água e têm uma degradação macrobiótica muito rápida no solo 

 A probabilidade de um efeito negativo direto nos organismos aquáticos 

é baixa porque os ácidos graxos não são suficientemente solúveis em 

água para expressar um efeito tóxico, e estes ácidos graxos que são 

solúveis são de baixo efeito tóxico 

 Ácidos graxos são onipresentes no meio ambiente e têm um potencial 
limitado para exposição oral devido aos usos estabelecidos, por isso, The 

Office of Pesticide Programs Health Effects Division (US EPA) dispensou 

todos os dados de toxicidade requeridos para os mamíferos genéricos 

para os sais de acido graxos. 



AGRO GREEN : SOLUÇÕES AGRO GREEN – ÁCIDOS GRAXOS 

 Impacto negativo causado no ecosistema  é mínimo: 

 Referente as aves e outros animais terrestres , sais de ácidos graxos são 

praticamente não tóxicos para pássaros na base aguda, e nenhum 
acidente com sais de ácido graxos foi registrado pela American Bird 

Conservation através do Sistema da Avian Incident Monitoring, o qual 

indica nenhum efeito negativo em aves  aonde pesticidas de sais de 

ácido graxos foram testados 

 Concentrações Altas de sais de amônio foram testadas nos estudos de 

efeito agudo sem efeitos negativos, e , deste modo, a Agência antecipa 

um impacto crônico mínimo nas aves, répteis, e anfíbios terrestres 

 Um teste de contato da toxicidade do nonanoato de amônio nas 

abelhas produtoras de mel foi conduzido após a  última  revisão das 

informações submetidas ao National Organic standard Board (NOSB) 
 Os estudos estão indicando que não houve uma mortalidade 

significante nas abelhas produtoras de mel mais alta do que  100 

μg/abelha. 
 



AGRO GREEN : Ácido Pelargônico, com vistas à sua utilização na Produção Orgânica: 
 

 
 

- Comissão da Produção Orgânica de São Paulo CPOrg/SP –  

- Ácido Perlagônico têm ocorrência natural principalmente no gerânio onde ocorre numa concentração 

baixa. A substância também está presente na gordura animal e nos derivados vegetais como o óleo de 

soja, de palma, de cereais, a partir dos quais pode ser obtida através de operações de maceração e 

concentração. Uma possível rota de fabricação do ácido pelargônio é baseada num processo 

desenvolvido em 1950, que consiste em cisão da gordura presente no sebo de origem animal sob 

pressão e vapor, que resulta na separação da glicerina e dos ácidos graxos e posterior separação física 

por temperatura dos ácidos graxos mediante a utilização de solvente (metanol, que pode ser substituída 

por uma solução de sais de magnésio e sódio na concentração de 300 ppm), seguida da ozonização 

oxidativa do ácido oléico (cadeia de 18 átomos de carbono), que resulta numa mistura de ácidos 

saturados de 9 átomos de carbono – ácido azelaico (com propriedades medicinais) e o ácido 

pelargônico, posteriormente separados por destilação e fracionamento. A concentração do ácido 

pelargônico para uso como herbicida deve ser de 90%, resultando em produtos com uso aprovado para 

este fim nos Estados Unidos e no Canadá, havendo estudos para sua liberação com o mesmo propósito 

no Sri Lanka, Austrália, Nova Zelândia, Malásia e México. Alguns produtos comerciais em uso nos Estados 

Unidos são compostos de misturas entre o ácido pelargônico e o glifosato, este último com efeito 

sistêmico e que resulta na morte das raízes da planta ao passo que o ácido pelargônico somente tem o 

efeito dessecante da parte aérea, após contato com o tecido das folhas. Foi informado, também, que 

os estudos de segurança ambiental realizados nos Estados Unidos revelaram baixa persistência, uma vez 

que a substância pode se constituir em fonte de energia para células de microorganismos presentes no 

ambiente, e serem degradadas em 50% no intervalo de 24 horas e, após 10 dias não haver distinção da 

concentração do material adicionado com a concentração natural da substância no ambiente 

pesquisado, segundo testes feitos em laboratórios credenciados pelos órgãos ambientais dos EUA. A 

substância teria outros usos como aditivo alimentar, componente de sabões para lavagem e 

descascamento de vegetais, de papel, revestimento de embalagens, e controle de insetos em criação 

animal. 




