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Informação de imprensa 

BASF e European Space Agency irão viabilizar 

serviços digitais para os produtores 

15 de março de 2017 – A BASF e a European Space Agency – 

ESA (Agência Espacial Europeia) assinaram um acordo de 

colaboração para avaliar como os dados e imagens de satélite 

podem ser utilizados para fins agrícolas. O objetivo a longo prazo  é 

de interpretar os dados obtidos e transformá-los em ferramentas e 

serviços digitais, assim os produtores terão o benefício de poder 

planejar as tarefas diárias de maneira mais eficiente.  

Um exemplo de serviço digital seria no uso de produtos de proteção 

de cultivos e maquinários, onde os produtores receberiam 

conselhos agronômicos mais direcionados. Os satélites 

representam uma fonte de dados crucial para as operações de 

manejo de culturas, pois fornecem informações para uma variedade 

de decisões agrícolas, tais como datas ideais de plantio e colheita. 

Os dois parceiros estão empenhados em elaborar, testar e 

desenvolver serviços digitais inovadores para apoiar as 

necessidades dos produtores. 

"Queremos oferecer valor ao cliente por meio de inovações que 

atendam às mudanças nas necessidades ambientais e econômicas 

dos produtores. Iniciativas como esta constituem uma importante 

contribuição para a nossa conduta de inovação. Nossa experiência 

e a influência que criamos com nossos parceiros, nos permitem 

desenvolver ferramentas com foco em conhecimentos agronômicos, 

visando ajudar os produtores a ter maior sucesso no manejo de 

suas operações", explicou o Dr. Rainer Preuss, Vice-Presidente de 
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Estratégia Global e Gerenciamento de Portfólio da divisão de 

Proteção de Cultivos da BASF. 

 "Nós, juntamente com a BASF e os produtores, iremos nos 

concentrar em fornecer informações de satélites em tempo real, 

para otimizar o uso de fertilizantes e reduzir a demanda de água 

pelos sistemas de irrigação. Assim, beneficiaremos o meio ambiente 

e reduziremos os custos. Os dados dos nossos satélites também 

podem ser usados para melhorar a previsão da produtividade, 

garantindo um retorno sobre os investimentos europeus no espaço", 

disse Josef Aschbacher, diretor dos Programas de Observação da 

Terra da ESA. 

Nesta colaboração, a BASF fornece especialistas e informações das 

áreas de especialização da empresa como conhecimento agrícola, 

dados de campo e feedback dos produtores. A ESA apoia o projeto 

por meio da disponibilização das imagens e dados de satélite. 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

 

Com vendas de mais de €5.8 bilhões em 2015, a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF oferece 

soluções inovadoras em proteção de cultivos, tratamento de sementes e controle biológico, bem 

como inovações no gerenciamento de nutrientes e saúde da planta. Seu portfólio inclui também 

produtos para gramado e plantas ornamentais, controle de pragas e saúde pública. A Divisão de 

Proteção de Cultivos da BASF é uma líder inovadora e aliada dos agricultores na proteção e 

melhoria de produtividade das culturas, o que lhes permite produzir alimento de alta qualidade de 

forma mais eficiente. Ao oferecer novas tecnologias e conhecimento, a Divisão de Proteção de 

Cultivos da BASF apoia os produtores a construírem uma vida melhor para si mesmos, suas famílias 

e comunidades. Mais informações podem ser obtidas no site 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. Os 112 mil colaboradores do Grupo 

BASF trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e 

quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, Produtos 

de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e Petróleo e Gás. A 

BASF gerou vendas de mais de € 70 bilhões em 2015. 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. 
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Informações para a imprensa  

Manoela Machado – (11) 3147-7240 

Maria Braga – (11) 3147-7430 

Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467 

basfagro@maquinacohnwolfe.com / www.maquinacohnwolfe.com/  
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