
Plataforma
inteligente para
a emissão do
Receituário
Agronômico.

  



Deve ser emitido de acordo com as informações
constantes nas bulas dos produtos, seguindo as
recomendações dos fabricantes e das legislações dos
órgãos competentes. 

Documento
obrigatório para a
comercialização dos
defensivos agrícolas. 

Prescrito por profissionais
legalmente habilitados, como:
engenheiros agrônomos ou
florestais e técnicos agrícolas.

O que é um 
receituário agronômico?

  



Acompanhamento do grande volume
de informações contidas nas bulas dos
mais de 2500 produtos agroquímicos
registrados no Brasil e suas alterações
frequentes. 

Legislação extensa e
não padronizada nos
estados brasileiros.

Emissão de forma manual ou através
de sistemas sem banco de dados ou
obsoletos, demandando mais tempo e
podendo induzir o usuário ao erro.

Fragilidade dos sistemas de emissão de
receitas existentes, não contemplando
a totalidade da legislação vigente e
permitindo que o usuário altere
informações em desacordo com as
recomendações das bulas dos produtos
agroquímicos. 

  

O problema dos 
receituários agronômicos



Segurança nas informações através de banco de dados das bulas
dos agroquímicos com atualização online e acompanhamento
das legislações relacionadas e da listagem de produtos aptos por
estado.

Emissão da receita em apenas
1 minuto, através de uma
interface intuitiva e amigável,
otimizando o tempo do
profissional. 

Possibilidade de emissão de
receitas através de diversos
dispositivos (smartphone,
computador e tablet). 

  

Solução: 
AgroReceita



Fornece todas as frases de
Modalidade, Época de Aplicação
e Intervalo de Segurança,
conforme exigências legais
vigentes.

Permite o controle de contratos
para os estados de SP, gerados
pelos engenheiros.

  

Possibilita o controle de CREAs,
Vistos e CFTAs. 

Preenchimento automático
conforme a bula dos
agroquímicos (dosagem
recomendada, volume de calda,
número de aplicações e cálculo
de área tratada).

Controle das receitas emitidas
pelos responsáveis técnicos, de
acordo com a quantidade
permitida nas ARTs/TRTs,
conforme legislação de cada
estado.

Solução: AgroReceita



  

API de Integração
Permite a comunicação e a troca
de informações com sistemas
ERPs existentes; retornando os
dados de forma rápida e segura.

Compêndio Agrícola Grátis
Consulta fitossanitária dos
defensivos agrícolas registrados
no Brasil, de forma gratuita e
ilimitada. 

FISPQ e FE
Consulta e impressão de Fichas
de Emergência e FISPQs para
atendimento da legislação que
rege os produtos químicos.

Relatórios essenciais
Para o controle de cadastros e
das receitas emitidas. 

Homologação junto às Defesas Agropecuárias
Permite o envio automático das informações às
Defesas, cumprindo com as obrigações legais de
cada estado.

Funcionalidades 

https://www.agroreceita.com.br/compendio-defensivos-agricolas/
https://www.agroreceita.com.br/compendio-defensivos-agricolas/
https://www.agroreceita.com.br/compendio-defensivos-agricolas/


  
Desenvolvido por uma empresa
especialista na legislação de
produtos químicos.

Único sistema do Brasil que não
permite a digitação de dados em
desacordo com a bula dos
produtos, não induzindo o
usuário ao erro.

Estratégias de UX, análise de
dados, teste A/B/n, gravações
de tela, etc. com foco na emissão
da receita mais rápida do Brasil. 

Único sistema do Brasil que
possui o controle de produtos
aptos e de ARTs por estado.

Auxilia as empresas no
cumprimento de outras
legislações relacionadas a
produtos químicos.

Interface intuitiva e amigável,
baseada no comportamento do
usuário, tornando os processos
mais ágeis e seguros.

Diferenciais em
relação à concorrência



agroreceita.com.br

  

https://www.agroreceita.com.br/

