
 

 

Trocando CibraCoin por Fertilizante 

O CibraCoin é uma família de tokens, que podem ser trocados por fertilizante físico em volumes 

pré-estabelecidos, conforme tipo do token. 

Nesse momento temos disponível os seguintes tokens: 

CibraCoin Fertilizante 

FMAP MAP 11-52-00 

FUREA UREA 46-00-00 

FKCL KCL 00-00-60 

 

Existem duas opções para realização da troca pelo fertilizante físico: 

• Troca da paridade exata conforme a tabela acima. Nesse caso, 1 token corresponderá 

1kg do fertilizante. 

• Troca por outro fertilizante elemento simples ou mistura, sendo que nesse caso 1 token 

deverá ser convertido de acordo com a tabela de preço da Cibra. 

Requisitos para Troca 

• Quantidade mínima de tokens para troca (com saída física do fertilizante): Conversão 

mínima de 15000 tokens mais o número de tokens necessários para custearem a 

operação caso seja decidido pagar essa taxa em CibraCoin. 

• Limite máximo de emissão de tokens pela Cibra no ano 2022: Considerando toda a 

família de tokens CibraCoin, o limite total de emissão é de 1.746.000.000 tokens*. 

• Taxa de Carregamento: A taxa de carregamento não faz parte da paridade e será 

informada ao cliente no momento do pedido de conversão de acordo com a localidade 

acompanhando os preços de mercado. 

• Localidade de Carregamento: A paridade entre o CibraCoin e o CFR do Fertilizante é 

valido apenas para retirada em Paranaguá, adicionado da taxa de carregamento. 

Todavia, o cliente poderá requisitar retirar o produto em qualquer unidade da Cibra, 

que havendo disponibilidade, terá a paridade recalculada de acordo com a tabela de 

preço da localidade. 

• Frete: O frete é por conta do cliente (FOB). Este deverá informar a data de carregamento 

no momento da conversão. 

• Período para troca: A troca poderá ocorrer a qualquer momento, mediante a 

disponibilidade da Cibra, que informará essa no momento da consulta. Caso o produto 

requerido não esteja disponível para retirada imediata, será informado a próxima data 

de entrega possível. 

• Da não retirada: Não havendo retirada na data agendada haverá cobrança de taxas de 

armazenagem e seguro referente ao período que o fertilizante estiver estocado na 

Cibra. A taxa de armazenagem e seguro: R$ 15* reais por tonelada por mês.  

Passo-a-passo para a troca de tokens por fertilizante, com saída física na data agendada  

• Cliente deverá informar através do e-mail contato@cibracoin.com sua intenção de 

converter CibraCoin em fertilizante informando a formulação desejada, data de 

retirada, volume total, embalagem e localidade. Caso necessite de suporte agronômico 

poderá ser requisitado nesse mesmo e-mail. 

mailto:contato@cibracoin.com.br


 

 

• A Cibra irá retornar ao cliente qual é a cotação para o dia já considerando a conversão 

e mais o valor adicional para carregamento. 

• Caso o cliente esteja de acordo, será emitido um contrato de compra de fertilizante com 

a data de carregamento combinado e as condições comerciais acordadas, bem como o 

cálculo de conversão. 

• De acordo com o número de tokens a serem trocados (correspondendo na relação de 

troca informada após consulta a Cibra), o interessado deverá transferir os tokens de 

CibraCoin de sua carteira para carteira da Cibra - em operação via Exchange STONOEX.  

• O cliente deverá providenciar o frete para buscar o fertilizante na unidade e dia 

acordado. 

• No momento da retirada do produto na unidade, a Cibra emitirá Nota Fiscal de venda 

do fertilizante.  

 

*Data base 01/01/2022 


