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Visafértil, uma trajetória de 30 anos.
Foi em Mogi Mirim, no ano de 1992, que a Visafértil idealizada 
pelo empresário e ambientalista Ulisses Girardi, deu início à sua 
história. 
Através de técnicas inovadoras de fermentação e compostagem, 
a empresa iniciou a produção e comercialização de adubos 
orgânicos, corretivos e condicionadores de solo, transformando 
matéria orgânica em produtos de alta qualidade, capazes 
de proporcionar ao solo, melhorias das propriedades físicas, 
químicas e biológicas, fornecendo nutrientes para as plantas e 
excelentes resultados.
Com uma equipe de profissionais qualificados e com a 
colaboração de engenheiros agrônomos, pesquisadores, 
fornecedores, consumidores e universidades, contribuímos para 
uma agricultura mais eficiente e sustentável.
Falando em sustentabilidade, a missão da Visafértil vai além 
de produzir e comercializar produtos orgânicos de qualidade, 
através de uma postura onde a responsabilidade socioambiental 
caminha lado a lado com o desenvolvimento econômico. A 
empresa realiza inúmeros projetos ambientais através da Eco 
Escola Visafértil, onde o trabalho de conscientização já envolveu 
milhares de estudantes de toda a região, e da Preservação 
Ambiental Visafértil que recupera e preserva espécies nativas da 
Mata Atlântica e nascentes no município de Benedito Novo em 
Santa Catarina, e do Eco Guia, que fala sobre a coleta seletiva dos 
resíduos domésticos e sua transformação.
Atualmente, o Grupo Visafértil é formado pelas empresas 
Visafértil, Lupa, Favorita, Girardi e Kassula, sediadas nas 
cidades de Mogi Mirim/SP, Jaguariaíva/PR e Conchal/SP, 
oferecendo um portfólio de mais de 30 produtos, que abrangem 
adubos orgânicos, corretivos, condicionadores de solo, 
substratos, ecopots e fertilizantes líquidos, proporcionando maior 
produtividade para a lavoura e mais vida para o solo.
30 anos de Visafértil, uma trajetória de inovação, tecnologia e 
sustentabilidade em benefício da agricultura, das pessoas e do 
meio ambiente.

GRUPO VISAFÉRTIL
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Visafértil Origem é um 
condicionador de solo que 

promove melhorias nas 
propriedades físico-químicas 

e atividades biológicas do 
solo. Proporciona maior 

desenvolvimento das raízes 
em profundidade e volume. 

Torna o solo ideal para o 
desenvolvimento das plantas.

Recomendado para todos os tipos de solo, em 
especial aqueles arenosos, esgotados e degrada-
dos, por meio do incremento de matéria orgânica 
no solo.

Tem como benefícios:
• Aumentar a resiliência e a fertilidade do solo, 

através do aumento da capacidade de troca 
de cátions (CTC) que evita a perda de nutrien-
tes por lixiviação;

• Promover e enriquecer a microbiota do solo, 
garantindo uma liberação constante e gradu-
al de nutrientes e outros compostos benéfi-
cos ao desenvolvimento vegetal;

• Proporcionar maior porosidade no solo, as-
segurando maior capacidade de retenção de 
água, melhor drenagem e oxigenação;

• Favorecer o aumento de volume e o vigor do 
sistema radicular da planta.

Comercializado a granel e
em sacos de 20 kg.

Condicionador de solo
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Visafértil Forte é um 
condicionador de solo 

diferenciado que promove 
melhorias nas propriedades 
físico-químicas, capacidade 

de troca de cátions e as 
atividades biológicas do solo.

Recomendado para todos os tipos de solo, em 
especial aos degradados e desequilibrados nutri-
cionalmente, proporcionando rapidamente a sua 
recuperação.

Tem como benefícios:
• Promover o aumento da capacidade de troca 

de cátions (CTC);
• Alta capacidade de retenção de água (CRA);
• Proporcionar melhora na mineralização da 

matéria orgânica;
• Permitir uma maior aeração e circulação de 

água, melhorando a estrutura física do solo;
• Favorecer o aumento de volume do sistema 

radicular da planta, favorecendo a absorção 
de nutrientes, água e melhora a tolerância das 
culturas à seca.

Comercializado a granel

Condicionador de solo
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Visafértil Flex é um 
condicionador de solo com 

múltiplas funções, desenvolvido 
com alto padrão de qualidade, 

visando maior eficiência e 
economia. 

Melhora as propriedades físicas, químicas e bioló-
gicas do solo, com alto valor nutricional que esti-
mula o desenvolvimento de plantas mais sadias e 
produtivas.

Ideal para o plantio e manutenção de pomares, 
hortas, jardins e implantação de gramados.

Tem como benefícios:
• Fornecer macro e micronutrientes essenciais ao 

desenvolvimento da planta;
• Reduzir as perdas dos nutrientes por lixiviação;
• Promover a mineralização do fósforo retido no 

solo;
• Rico em matéria orgânica ;
• Promover maior enraizamento e melhor forma-

ção da parte aérea da planta;
• Aumentar a capacidade de troca de cátions 

(CTC).

Comercializado em sacos de 20 kg.

Condicionador de solo
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Visafértil Solo é um fertilizante 
orgânico líquido, totalmente solúvel 

para ser aplicado via fertirrigação, 
contém extrato de algas Ascophyllum 
nodosum que promovem a atividade 
vegetativa e produtiva das plantas e 

revitaliza a microflora do solo.

É recomendado para melhorar o enraizamento, favorecer 
a eliminação das toxinas e aumentar a absorção e eficiên-
cia dos macro e micronutrientes.
Visafértil Solo proporciona excelentes resultados em ter-
renos arenosos, com excesso de concentrações salinas ou 
pobres em substâncias orgânicas.
Tem como benefícios:
• Reduzir custos de aplicação com um produto 

concentrado e totalmente solúvel;
• Aumentar o vigor das plantas, fornecendo nitrogênio;
• Reduzir os estresses oriundos de transplantio, 

variações térmicas, pragas e patógenos;
• Promover o crescimento do sistema radicular e 

melhorar a absorção dos nutrientes presentes no 
solo;

• Estimular os processos de crescimento e maturação, 
com ganhos em cor e sabor dos frutos;

• Regenerar rapidamente a microbiota do solo;
• Melhorar a estrutura e equilíbrio hídrico do solo;
• Reduzir a lixiviação dos nutrientes;
• Aumentar a resistência das raízes à salinidade;
• Acelerar o processo de humificação e liberação de 

nutrientes a partir da matéria orgânica.

Fertilizante orgânico composto

Comercializado em embalagens 
de 5 litros, 25 litros e 900 litros.
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Visafértil Raiz é um fertilizante 
orgânico líquido para aplicação 

via fertirrigação, composto de 
aminoácidos e polissacarídeos 

que estimulam a divisão celular de 
raízes e tecidos jovens.

Visafértil Raiz permite um melhor enraizamen-
to das mudas, aliviando estresses de transplantio, 
mesmo em condições desfavoráveis de tempera-
tura e umidade.

Tem como benefícios:
• Reduzir custos de aplicação com um produto 

concentrado e totalmente solúvel;
• Aumentar o vigor das plantas fornecendo ni-

trogênio;
• Reduzir o tempo para superação de estresse de 

transplantio;
• Aliviar as situações de estresse por salinidade;
• Assegurar uma rápida germinação das semen-

tes tratadas;
• Promover a formação de um sistema radicular 

extenso e vigoroso nas plantas;
• Melhorar as condições de absorção de nutrien-

tes na zona radicular;
• Regenerar e estimular a microbiota do solo.

Comercializado em embalagens
de 1 litro, 5 litros e 25 litros.

Fertilizante orgânico composto
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Visafértil Folha é um fertilizante 
orgânico líquido para aplicação 

foliar. É rico em extratos de algas e 
extratos vegetais que aumentam a 
resistência das plantas a diferentes 

tipos de estresse e promovem a 
qualidade de folhas e frutos.

Visafértil Folha é um produto de rápida absorção 
a nível foliar. Sua composição à base extratos de 
algas (Ascophyllum nodosum) e extratos vegetais 
fornecem metabólitos essenciais às plantas, auxi-
liando na economia de energia para recuperação 
de situações de estresse, crescimento e produtivi-
dade das plantas.

Tem como benefícios:
• Reduzir custos de aplicação com um produto 

concentrado e totalmente solúvel;
• Aumentar o vigor das plantas fornecendo 

nitrogênio;
• Recuperar cultivos expostos a situações de 

estresse hídrico, geadas e fitotoxidez;
• Aumentar a consistência e durabilidade dos 

frutos no pós-colheita;
• Uniformizar caraterísticas de coloração, 

aroma e sabor em frutos.

Fertilizante orgânico composto

Comercializado
em embalagens de
1 litro, 5 litros e 25 litros.
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Visafértil fruta é um fertilizante 
organomineral voltado à ativação 

de funções bioquímicas
que melhoram a coloração 

dos frutos e aumentam a sua 
concentração de açúcares (Brix).

Visafértil Fruta é rico em nutrientes, sacarídeos 
que promovem e uniformizam a maturação de fru-
tos no pomar.

Tem como benefícios:
• Reduzir custos de aplicação com um produto 

concentrado e totalmente solúvel;
• Fornecer fósforo e potássio prontamente dis-

poníveis para absorção das plantas;
• Uniformizar a coloração e brilho dos frutos;
• Aumentar o peso, tamanho e consistência dos 

frutos;
• Elevar o teor de sólidos solúveis totais (Brix);
• Aumentar a consistência e durabilidade dos 

frutos no pós-colheita.

Comercializado
em embalagens
de 1 litro, 5 litros e 25 litros.

Fertilizante organomineral
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Visafértil Poli é um fertilizante 
organomineral capaz de aumentar a 
porcentagem em massa de sacarose 
(POL) e uniformizar a maturação do 

canavial.

Visafértil Poli é uma ferramenta para aumento da lu-
cratividade do canavial - através do incremento de fós-
foro, potássio e oligosacarídeos, promove o aumento 
dos teores de sacarose e uma maturação uniforme das 
plantas.

Tem como benefícios:
• Reduzir custos de aplicação com um produto 

concentrado e totalmente solúvel;
• Fornecer fósforo e potássio prontamente 

disponíveis para absorção das plantas;
• Aumentar o POL (teor de sacarose) e o TAH 

(tonelada de açúcar por hectare) no canavial;
• Reduzir custos logísticos de transporte da cana, 

pela maior conversão de ATR (kg de açúcar por 
tonelada de cana);

• Conferir maior resistência do canavial a momentos 
de adversidade climática, como secas, excesso de 
umidade e frio.

Fertilizante organomineral

Comercializado
em embalagens de
1 litro, 5 litros e 25 litros.
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Visafértil Triplo é um 
fertilizante orgânico 

biotecnológico, rico em 
nutrientes, substâncias 

húmicas e aminoácidos, 
que promovem o 

aumento da produtividade 
e a resistência das 

plantas a condições de 
estresse. Sua atividade 
biológica e compostos 
orgânicos combatem 

nematoides (comprovado 
cientificamente) e 

aumentam a sanidade 
vegetal.

Fornecimento de nutrientes

O Visafértil Triplo oferta uma composição equili-
brada de Nitrogênio, Fósforo e Potássio além 
de fornecer Cálcio e Magnésio. Sua ótima rela-

ção C/N permite uma fácil disponibilização de nutrientes, 
sem perder efeito residual contínuo ao longo do ciclo de 
cultivo.
A CTC elevada do Visafértil Triplo garante a liberação dos 
nutrientes na medida em que são assimilados pelas plan-
tas, evitando perdas por lixiviação e garantindo eficácia e 
segurança na aplicação.

Visafértil Triplo é um produto desenvolvido a partir de 
matérias-primas de origem vegetal, compondo um pro-
duto natural e orgânico destinado a melhorar a produti-
vidade e a fertilidade do solo, disponibilizando nutrientes, 
substâncias húmicas e aminoácidos na lavoura e em po-
mares, em uma combinação biotecnológica inovadora 
no mercado.
O alto teor de carbono orgânico, aliado a atividade biológi-
ca do Visafértil Triplo, fornecem compostos orgânicos que 
impedem a reprodução de nematoides e os eliminam das 
áreas de cultivo.

Fertilizante orgânico composto CO M B I N AÇ ÃO  D E  VA N TAG E N S
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Substâncias húmicas e aminoácidos

O Visafértil Triplo possui um alto teor de substâncias 
solúveis e nobres da matéria orgânica, como ácido hú-
mico e fúlvico. O ácido húmico estimula o desenvolvi-

mento radicular, aumenta a atividade metabólica de nutrientes e 
compostos hormonais nas raízes, sustentando o crescimento ve-
getal. O ácido fúlvico tem alta capacidade de absorção pelas plan-
tas, espalhando-se das raízes até as folhas, carregando consigo nutrientes do solo, aumentando a produtivi-
dade e a qualidade no pós-colheita.
As substâncias húmicas também aumentam a resiliência e sanidade vegetais que, combinadas com os ami-
noácidos livres, também presentes no Visafértil Triplo, conferem às plantas maior capacidade em resistir à 
déficits hídricos, toxinas e radicais livres, além de auxiliar na economia de energia, maximizando ganhos de 
produção em folhas, flores, frutos e açúcar.

Melhora as propriedades do solo

Experimentos demonstraram que proteínas e compostos orgânicos voláteis liberados pelo Visa-
fértil Triplo impedem a reprodução e sobrevivência de nematoides no solo, sanitizando áreas 
de cultivo, reduzindo ou mesmo eliminando a necessidade de intervenções com defensivos de 

alto custo e permitindo uma produção de alimentos mais saudáveis e ecológicos.
A matéria orgânica presente no Visafértil Triplo garante o aumento da atividade biológica no solo, favore-
cendo microrganismos benéficos que competem com patógenos e favorecem o crescimento das plantas. 
Os benefícios ao solo ainda incluem o aumento dos agregados e da porosidade do solo, permitindo maior 
oxigenação às raízes, maior capacidade de retenção de água e prevenindo perdas erosivas e compactação 
do solo. 

CO M B I N AÇ ÃO  D E  VA N TAG E N S
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A linha de produtos 
Kokostec Orquídea é 

composta por chip de coco 
importado.

Direcionado ao cultivo de 
orquídea, antúrio e bromélia, 

devido às propriedades 
físicas e químicas do 

substrato.

Substrato produzido a partir de chips de coco impor-
tado, originário da Índia. É um material estabilizado 
e pronto para uso. Livre de efeitos de toxidez pela 
concentração de sódio e tanino, proporciona um 
desenvolvimento excepcional às plantas devido as 
propriedades físicas e químicas do produto.

Tem como benefícios:
• Ideal para o cultivo de orquídeas, antúrios e 

bromélias ;
• Utilizado também em misturas para as culturas 

de tomate e morango;
• Garantir condições estáveis e homogêneas para 

bom desenvolvimento do sistema radicular;
• Promover uma boa oxigenação e sanidade das 

raízes através de condições ótimas de drenagem 
e conforto térmico;

• Facilitar o “pegamento” e desenvolvimento de 
propágulos;

• Reduzir a lixiviação de nutrientes pela capacida-
de de troca de cátions elevada (CTC);

• Reduzir o tempo de formação da muda;
• Fácil manuseio.

Comercializado em
sacos de 50L e
Big Bag (1.000L).

Chips de coco exclusivo (crush)

Movida à inovação
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A linha de produtos Kokostec 
é composta por pó de 

coco importado, puro ou 
combinado com aditivos 

tecnológicos, como a perlita 
e turfa de sphagnum, para 

compor soluções sob medida 
para cada cultura e contexto 

de produção.

O substrato desempenha papel fundamental para a pro-
dução agrícola. Com o crescente consumo de sementes 
de alto valor agregado, e de produtos mais tecnológi-
cos, a utilização de materiais com maior segurança e 
padronização, reconhecidos mundialmente por seus 
atributos e pela qualidade que proporcionam à produ-
ção, se tornam o melhor investimento para o agricultor.

Processo de produção altamente rigoroso e monitora-
do, assegurando a estabilidade da matéria-prima.

Tem como benefícios:
• Boa estruturação física, conferindo ao substrato boa 

aeração;
• Excelente capacidade de retenção de água;
• Rápida reidratação, para culturas que necessitam 

temporariamente de intervalo no seco;
• Ótima sanidade;
• Baixo teor de tanino e sódio;
• Aumentar o tempo de vida útil das plantas.

Produzido com pó de coco

Comercializado em
sacos de 50L, Big Bag (1.000L)
ou em Ecopots.

Movida à inovação

SU BSTRATO
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Ecopots são plugs de propagação 
inovadores, produzidos a partir de 
fibras de celulose biodegradáveis 

que envolvem o substrato. São 
confeccionados em diversos tamanhos 
(diâmetro e comprimento) e diferentes 

formulações de substrato para atender a 
todos os cultivos. Proporciona o máximo 
desempenho na produção de mudas de 

alto valor agregado.

Os Ecopots são utilizados por diversas culturas: 
ornamentais, hortaliças, espécies nativas, MPB 
(mudas pré-brotadas) de cana-de-açúcar e 
amplamente utilizados no estabelecimento de 
propágulos micropropagados.

Tem como benefícios:

• Substituir a utilização de tubetes plásticos 
por um produto ecológico, resistente e 
biodegradável, que acompanha a muda desde 
seu estabelecimento até o plantio a campo;

• Facilitar o manejo de remoção da bandeja e 
plantio, diminuindo riscos de danos ao sistema 
radicular das mudas;

• Estimular o processo de germinação das 
sementes e estabelecimento de estacas e mudas 
micropropagadas;

• Promover o vigor e sanidade do sistema 
radicular, pela maior oxigenação do substrato;

• Aumentar a uniformidade da produção.

Comercializado em Ecopots , plugs 
com: diâmetro de 15 à 80mm e 
comprimento de até 240mm

Sistema de propagação diferenciado

Movida à inovação
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A linha dos produtos 
Sphagnotec é composta por 

diversas formulações a base de 
turfa de Sphagnum importada, 
feitas sob medida para atender 

às necessidades de diferentes 
clientes e culturas.

A turfa de Sphagnum é um material de origem ve-
getal de alta estabilidade e sanidade, formado pela 
exposição das fibras vegetais por milhares de anos 
sob condições de frio e umidade intensas. A turfa 
de Sphagnum que utilizamos é originária da Letô-
nia e difundida mundialmente como a mais nobre 
matéria-prima para composição de substrato para 
plantas.

Tem como benefícios:
• Composição química e física padronizada e 

constante;
• Material seguro, com plena sanidade e ausên-

cia de propágulos de plantas-daninhas;
• Ótima capacidade de retenção de água sem 

prejuízo à aeração do substrato e oxigenação 
das raízes;

• Alta capacidade de tamponamento, conferin-
do estabilidade a acidez ideal para o cultivo;

• Reduzir a lixiviação de nutrientes pela capaci-
dade de troca de cátions elevada (CTC).

Produzido com turfa de sphagnum

Comercializado em
sacos de 25L e 50L, Big Bag (1.000L)
ou em Ecopots.

Movida à inovação
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A Perlita é um mineral apresentado 
como minúsculas e arredondadas 

esferas, indicado para arejar e auxiliar 
na manutenção da umidade do 
substrato/solo, tanto em cultivo 

indoor como também em canteiros 
e vãos de exterior e em sistema de 

cultivo hidropônico.

Ideal para compor substratos ou incorporar ao solo, 
melhorando a aeração, evitando a compactação e 
favorecendo a drenagem. A perlita também pode 
ser utilizada como substrato inerte em sistemas de 
hidroponia e aquaponia (EBB & Flow e Drip)
A perlita aumenta a capacidade de retenção de água 
sem manter as raízes excessivamente úmidas, como 
em outros aditivos tecnológicos argilosos. Sua intensa 
cor branca aumenta a irradiação da luz para as 
plantas, principalmente para as folhas mais próximas 
do solo.

Tem como benefícios:
• Melhorar a oxigenação do sistema radicular;
• Material inerte, não interfere na adubação 

aplicada;
• Sua alta porosidade aumenta a retenção de água 

no substrato/solo, sem prejuízo à respiração das 
raízes;

• Auxiliar no conforto térmico das raízes, 
estabilizando a temperatura do substrato/solo.

Comercializado em sacos de
50L, Big Bag (1.000L)

Mineral vulcânico de baixa densidade

Movida à inovação
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Lupatec é um substrato produzido a 
partir de matérias-primas nacionais 

e renováveis. Produto inerte e 
estabilizado que promove um ótimo 

desenvolvimento radicular das
plantas.

O Lupatec é um substrato ecológico altamen-
te versátil: desenvolvido através da compos-
tagem de fibras vegetais, se apresenta como 
uma alternativa de ótimo custo benefício para 
as mais variadas culturas e contextos produti-
vos.

Tem como benefícios:
• Granulometria personalizada para a neces-

sidade de cada cliente;
• Ótima capacidade de retenção de água;
• Material seguro, com alta sanidade e au-

sência de propágulos de plantas daninhas;
• Reduzir a lixiviação de nutrientes pela 

capacidade de troca de cátions (CTC) 
elevada;

• Pode ser incorporado ao solo para aumen-
to do teor de matéria orgânica.

Comercializado a granel e
em sacos de 20 kg.

Condicionador de solo Classe A

Inovação em benefício
da agricultura
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Faça Fácil - Linha Varejo

Movida à inovação

Toda a tecnologia e expertise da Linha Profissional 
Favorita, agora em sua casa.
Produtos para temperos, orquídeas, suculentas e 
outras culturas, para serem cultivados com prazer, 
qualidade e praticidade.

Proporciona condições ideais 
para o melhor desenvolvimento 
das plantas.
Drenagem eficiente
Simples de utilizar

Produto ideal para o cultivo de 
diversos tipos de plantas
Ideal para bandejas de cultivo
Mantém a umidade
Fácil manuseio

Produto específico para 
formação de mudas e plantas
Fácil utilização e irrigação
Excelente desenvolvimento 
radicular na fase inicial da 
cultura

FAÇA COM FAVORITA
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HORTA E JARDINAGEM EM CASA

Indicado para o cultivo 
de orquídeas, antúrios e 
bromélias
Proporciona 
estruturação, umidade 
e oxigenação ideal ao 
desenvolvimento
Preenchimento fácil e 
uniforme

Preenchimento 
uniforme em diversos
tipos de bandejas, 
vasos, jardineiras
e outros.
Promove condições 
ideais para o 
crescimento e 
desenvolvimento das 
plantas
Material de textura leve 
e porosa

Indicado para diversos 
tipos de plantas
Mantém as condições 
ideais para o
desenvolvimento e 
floração
Preenchimento fácil e 
uniforme

Melhora a 
estruturação do solo 
ou substrato
Promove melhor 
aeração e drenagem
Reduz o consumo de 
água
Permitido para a 
agricultura orgânica
Pode ser utilizado em 
hidroponia
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Preservação e sustentabilidade 
Exemplo a ser seguido

Ulisses Girardi criou a 
“Preservação Ambiental 

Visafértil” no município de 
Benedito Novo - SC, com 

o objetivo de recuperar 
áreas degradadas, através 

do enriquecimento e 
preservação de florestas 

do bioma Mata Atlântica, 
recuperação de nascentes 

e retorno da fauna.

Recuperação de Nascentes - SC
Preservação da Mata Atlântica
Projeto Araucária (Araucária angustifólia)
Projeto Palmito Juçara (Euterpe edulis)
Retorno da Fauna - SC
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Compromisso com as gerações presente e futuras

A Eco Escola Visafértil teve início 
em 2000 com o objetivo de inclusão 

social e alfabetização dos seus 
colaboradores.

Com metodologia própria de 
ensino, após a conclusão dos cursos 

e certificação aprovada pelo MEC, 
passou a atuar com educação 

socioambiental em escolas, empresas 
e outras instituições.

A Eco Escola Visafértil já 
recebeu vários prêmios e 

certificados. 
Em 2017 foi agraciada com 
o Prêmio Mérito Ambiental 

pela FIESP.
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Valoração da Coleta Seletiva

A coleta seletiva dos resíduos domésticos e sua transformação é a opção ideal 
e politicamente correta, em substituição aos aterros sanitários, operados na 
maioria dos municípios brasileiros. Essa constatação é apresentada, com riqueza 
de detalhes e com números de custos operacionais, resultando em viabilidade 
econômica, social e ecológica incontestáveis. O Eco Guia “VALORAÇÃO 
DA COLETA SELETIVA – A reciclagem é necessária e viável”, de autoria do 
empresário e ambientalista, Ulisses Girardi, lançado em Mogi Mirim em 9 de 
agosto de 2018.

Em sua obra, Ulisses faz uma comparação entre os dois sistemas – aterro e coleta 
seletiva, com produção de adubo orgânico – usando, nos dados comparativos, 
uma cidade fictícia de 100 mil habitantes e conclui que é altamente viável 
às prefeituras realizarem a coleta seletiva, e transformarem os resíduos em 
matéria prima para produção de novos produtos. “Os aterros sanitários, além 
de demandarem alto custo, agridem o meio ambiente e causam problemas de 
saúde à população”, diz o autor, defendendo a mudança do sistema.

Ulisses é profundo estudioso do tema, e agrega em seu currículo a experiência 
prática e diária adquirida nos longos dos anos, na produção de adubo orgânico, 
com matérias-primas renováveis, provenientes de indústrias e agroindústrias. 
Essa riqueza de conhecimentos está sendo levado Brasil afora, através de pa-
lestras e publicação de artigos em revistas voltadas ao meio ambiente, com o 
objetivo de conscientizar as autoridades para a implantação de uma efetiva e 
eficaz destinação dos resíduos domésticos.

Em parceria com a estância de Socorro (SP), aplicou experimentalmente esse 
projeto com resíduos orgânicos domésticos, através de assessoria técnica e 
pedagógica.  O referido projeto já apresenta resultados positivos e vem sendo 
utilizado na recuperação de áreas degradadas, em jardins e na adubação de 
uma horta municipal, além de enriquecer a merenda escolar com verduras 
e legumes fresquinhos e sadios. “Meu sonho é que os municípios brasileiros, 
a exemplo de Socorro, venham a implantar projetos similares, pois com isso 
resolveríamos o problema do lixo doméstico, protegendo o meio ambiente e 
criando centenas de empregos”, destaca Ulisses.

Para a implantação da coleta seletiva “há a necessidade da chamada ‘vontade 
política’, cabendo às autoridades legislativas junto com a população, cobrarem 
dos administradores públicos, a implantação do sistema”, diz Ulisses, mencio-
nando que, inclusive, existe legislação determinando a eliminação dos lixões. 
“Nessa obra, contemplo dados levantados de diversas fontes, e concluo que a 
coleta seletiva, acompanhada da reciclagem, é viável dos pontos de vista eco-
nômico, social e ecológico, e espero a reflexão por parte dos brasileiros e prin-
cipalmente das autoridades, pois desta forma estaremos garantindo uma vida 
melhor às futuras gerações”, conclui Girardi.

O lixo é uma riqueza pública.
Explorá-lo com inteligência e respeito à vida e ao meio 

ambiente é dever de todos nós.
Ulisses Girardi
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Premiações e Certificações

VISAFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
ORGÂNICOS LTDA



Fertilizante Orgânico

favoritasubstratos favoritasubstratos favorita@favoritasubstratos.com.br

Rod. SP 191, km 20,5 - Estr. Mogi Mirim/Conchal - B. Nova Zelândia
Conchal-SP – CEP 13835-000

(19) 2660-2528          (19) 9 9110-7497

girardiambiental girardiambientalgirardi@girardiambiental.com.br

Av. Pref. Nelson Cunha, 800 - São João da Figueira, Conchal - SP, 13835-000

(19) 2660-2527          (19) 9 9110-7497

visafertil visafertilvisafertil@visafertil.com.br

Rod. SP 191, Km 1,5 - Estrada Mogi Mirim / Conchal
Caixa Postal 70 - CEP: 13800-970 - Mogi Mirim-SP

(19) 2660 2512          (19) 9 9110-7497

lupasubstratos lupasubstratoslupa@lupasubstratos.com.br

Rod. PR 151, km 231- Bairro Aeroporto - Distr. Industrial  - Jaguariaíva-PR
Caixa Postal 161- CEP: 84200-000

 (43) 3142-1470          (19) 9 9110-7497

SP-191, km 13 - Estrada Mogi Mirim / Conchal - Zona Rural, Conchal - SP, 13835-000

(19) 2660-2527          (19) 9 9110-7497


