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Informação de Imprensa   

BASF e Coopercitrus apresentam tecnologia inovadora para 

aplicação de defensivos com drone na Feacoop 

 A tecnologia será demonstrada pela Arpac, uma das startups aceleradas pelo 

programa AgroStart da BASF 

São Paulo (SP), 30 de julho de 2018 – O setor sucroenergético é um dos mais 

importantes do país, com produção de etanol, açúcar e energia elétrica.  Os 

fornecedores de tecnologias do setor têm um papel fundamental para suprir os 

produtores de soluções que possibilitem uma maior rentabilidade nas lavouras. O 

manejo inadequado de pragas, doenças e plantas daninhas podem gerar perdas 

significativas de produtividade, por isso, a importância do investimento em 

soluções que auxiliem na longevidade do canavial. 

Durante a Feacoop 2018, a BASF fomentará discussões sobre os principais 

métodos de controle fitossanitário, que contribuem para um maior potencial 

produtivo dos canaviais.  O evento, organizado pela Coopercitrus, ocorrerá entre 

os dias 30 de julho e 2 de agosto, na EECB (Estação Experimental de Citricultura 

de Bebedouro), em São Paulo.  

Um dos destaques da empresa será o AgroStart, programa da BASF e ACE que 

faz a gestão e aceleração de startups focadas em soluções para o agronegócio. A 

Arpac, uma das startups envolvidas no programa, apresentará uma tecnologia 

que auxilia na pulverização agrícola utilizando drones para o manejo fitossanitário 

dos canaviais.  
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"Com o AgroStart, conseguimos estruturar nossa startup e validar toda a parte 

agronômica da aplicação por drone. Hoje, apresentamos um sistema de 

pulverização, com aplicação localizada e precisa, capaz de entregar resultados 

aos nossos clientes com o controle de pragas e doenças", comenta Eduardo 

Goerl, co-fundador da ARPAC.  

As demonstrações serão feitas nas áreas experimentais da Cooperativa. “Esta 

parceria com a BASF proporcionará aos nossos cooperados um menor custo de 

produção e aumento de produtividade nas lavouras. Queremos oferecer soluções 

inovadoras para atender as necessidades de cada produtor de forma sustentável 

e sem desperdício de recursos”, comenta Tiago Aleixo, gerente de Serviços de 

Tecnologia da Coopercitrus.  

A BASF também apresentará seu portfólio completo de soluções para o controle 

de pragas, doenças e plantas daninhas em cana-de-açúcar, a empresa abordará 

a importância da fixação biológica de nitrogênio e interação com o manejo 

químico para aumento da produção do cultivo.  

“Para 2018, teremos o lançamento de uma nova solução que, além do controle de 

pragas e doenças, irá de proporcionar maior longevidade nos canaviais. Será a 

primeira solução a ser disponibilizada no mercado que integra produtos químicos 

e biológicos na mesma oferta, agindo simultaneamente para garantir sanidade, 

longevidade e produtividade para a cultura”, comenta Leandro Pessente, gerente 

de Marketing de Cana-de-açúcar da BASF. 

Além do portfólio para cana-de-açúcar, a BASF leva à Feacoop 2018 soluções 

para os cultivos de café, citros e hortifrúti.  

 

Sobre o Feacoop 2018 

 

Data: 30 de julho e 2 de agosto de 2018 

Local: SP - Bebedouro 

Endereço: EECB (Estação Experimental de Citricultura de 

Bebedouro, Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 384)  

Mais informações: https://www.coopercitrus.com.br/?pag=feacoop  

 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

https://www.coopercitrus.com.br/?pag=feacoop
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Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente da nossa 

capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. A divisão 

de Proteção de Cultivos da BASF trabalha com agricultores, profissionais agrícolas e especialistas 

em manejo de pragas para ajudar a tornar isso possível. Com a cooperação desses parceiros, a 

BASF é capaz de sustentar um robusto pipeline de P&D, um portfólio inovador de produtos e 

serviços e equipes de peritos no laboratório e em campo para apoiar nossos clientes no sucesso 

dos seus negócios. Em 2017, a divisão de Proteção de Cultivos da BASF gerou vendas de mais de 

€ 5,7 bilhões. Para obter mais informações, visite-nos em www.agro.basf.com ou por meio de 

nossos canais de mídias sociais. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 

clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para 

mais informações, acesse: www.basf.com.br. 

                       

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Roberta Silveira - (11) 3147- 7430 

Andrea Benedetti – (11) 3147-7426  

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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