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Córdoba, Argentina, março de 2021 

Em um esforço para transformar o valor da água, a Kilimo, com o 
apoio da RSK, líder em tecnologia de blockchain na América Latina, 
está incorporando uma ferramenta de blockchain para medir a 
pegada hídrica de alimentos produção usando dados de satélite ao 
nível do terreno.

 Kilimo, a renomada empresa AgTech que tem fornecido 
recomendações de irrigação rápidas e confiáveis para melhorar a 
produção e reduzir custos diretos para produtores agrícolas, 
começou a emitir certificados inteligentes verificáveis, não 
falsificáveis e transparente, protegidos por blockchain e suportados 
pela plataforma de contrato inteligente da RSK. Ao fornecer algumas 
informações, um produtor pode receber um certificado com a 
estimativa das pegadas hídricas azuis e verdes diretas de seu 
estabelecimento.

A água é essencial para a produção agrícola e a segurança 
alimentar. Atualmente, 70% da água extraída de aquíferos, rios e 
lagos é usada na agricultura, enquanto 20% é usada na indústria e 
10% é destinada ao uso doméstico.

A crise hídrica está entre os dez maiores prováveis riscos 
enfrentados pela população mundial. Estamos diante de um novo 
desafio que nos obriga a usar nossos recursos naturais de forma 
mais eficiente ao longo do tempo: precisamos produzir mais usando 
menos água.

Há um enorme potencial para aproveitar as vantagens da 
digitalização e das novas tecnologias para tornar a agricultura mais 
eficiente. A demanda de água para irrigação aumentará e, em 
algumas regiões, intensificará os riscos e as tensões associadas à 
escassez de água. Assim, é necessário medir a quantidade de água 
utilizada, para poder gerenciar seu uso e torná-la mais eficiente.

Transformar o valor da água na agricultura significa fazer uma 
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aposta segura na inovação, e a “Kilimo está na vanguarda global 
graças à tecnologia blockchain e sua capacidade de acesso fácil a 
dados transparentes e imutáveis de qualquer lugar do mundo”. “O 
setor de alimentos está dando passos gigantescos para implementar 
essa tecnologia em sua fase de origem, na agricultura. Trata-se de 
uma tecnologia com potencial para criar novos alicerces para os 
sistemas econômicos e sociais”, afirma Jairo Trad, CEO e cofundador 
da Kilimo.

Diego Gutierrez Zaldivar, cofundador da RSK e CEO de IOVlabs 
comentou: “Estamos muito orgulhosos que a Kilimo tenha escolhido a 
RSK como a plataforma para desenvolver esta solução estratégica 
que irá contribuir para a sustentabilidade, que é uma das prioridades 
mais importantes na agenda mundial.”

A segurança é um dos benefícios mais importantes proporcionados 
por esta tecnologia nos certificados de pegada hídrica emitidos pela 
Kilimo por meio da plataforma de contrato inteligente da RSK. Sua 
rede é rápida, eficiente e muito segura. Todas essas informações são 
salvas e verificadas tão logo sejam geradas. Além disso, a 
descentralização diminui a necessidade de intermediários. Há 
confiança na informação prestada e a sua obtenção é fácil: são 
necessárias apenas algumas informações.
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Sobre a Kilimo

A Kilimo é uma startup sediada na província de Córdoba, Argentina, que dá suporte a 
mais de 10 países. Sua missão é simplificar o manejo da irrigação na agricultura, 
melhorando a equação econômica a favor do produtor e reduzindo o impacto ambi-
ental.

Descubra mais sobre a Kilimo em http://www.kilimoagtech.com.
Redes sociais: Twitter @AgroKilimo / Facebook @agrokilimo / Instagram @agrokilimo 
Informações de Contato: Jairo Trad jairo@kilimoagtech.com

Sobre a RSK

A rede RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, protegida 
pelo incomparável poder de hashing da Bitcoin, através da mineração combinada.
O objetivo da RSK é agregar valor e funcionalidade ao ecossistema bitcoin, permitin-
do contratos inteligentes, pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a 
descentralização e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação 
probabilística, detecção de fraude e muito mais.
Para obter mais informações, visite https://www.rsk.co/.
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