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RESUMO 

 

 

DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE PROJETO PARA UM VEÍCULO AÉREO 

NÃO TRIPULADO (VANT) PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA 

 

 

 

AUTORES: Artur Gustavo Slongo, Deniel Desconzi Moraes, Mateus Schmitz 

Venturini. 

  
 

O desenvolvimento de um produto ou serviço requer a coleta de informações suficientes acerca do 

ambiente mercadológico no qual desejamos inseri-lo. Este trabalho tem por fim demonstrar os 

procedimentos utilizados para definir os requisitos de projeto de um Veículo Aéreo Não Tripulado 

(VANT) para pulverização agrícola, bem como os próprios requisitos. Nesse documento são apresentadas 

informações obtidas através de revisão bibliográfica, entrevistas e envio de questionários que foram 

utilizadas na definição do escopo e requisitos do projeto. As justificativas para os consensos à que se 

chegou foram baseadas em uma avaliação preliminar acerca da viabilidade do desenvolvimento da 

proposta de aeronave.  Também é apresentada uma análise de mercado acerca de operações agrícolas com 

aeronaves remotamente pilotadas no Rio Grande do Sul. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. VANT. Requisitos. 

{COPIE E COLE TUDO QUE ESTÁ ACIMA E MUDE A LÍNGUA PARA FAZER UM 

ABSTRACT OU SEI LÁ COMO CHAMA RESUMO EM MANDARIM CASO SEU 

TRABALHO VÁ PARA A CHINA} 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aplicação de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) em atividades civis e 

militares vem crescendo de forma sem precedentes. Desde a sua primeira aparição na 

Primeira Guerra Mundial em 1917, os drones, como são conhecidos, foram de veículos 

severamente criticados por serem pouco confiáveis e imprecisos, às mais importantes 

ferramentas de reconhecimento e entrega de armas do exército americano nos teatros de 

guerra além-mar (Canis B., 2015). Segundo Brasil (2014), o baixo custo operacional dos 

drones viabiliza a periodicidade em suas missões, o que contribui para a sua crescente 

aplicação nas missões militares.  

Apesar de inicialmente ser uma tecnologia voltada ao setor de defesa, DeGarmo 

(2004) mostra que já na década passada o Japão utilizava mais de 2000 aeronaves em 

aplicações no setor agrícola, tendo começado a operar helicópteros remotamente 

pilotados em 1991, após um esforço da Associação Japonesa de Aviação Agrícola 

(JAAA, do inglês Japan Agriculture Aviation Association) (Enderle B., 2002). Segundo 

levantamento de Xiongkui et al (2017), até 2016, a China tinha mais de 200 fabricantes 

de VANTs e mais de 169 tipos de veículos agrícolas aéreos não tripulados para aplicação 

química no mercado, já tendo realizado o trabalho de controle de pragas e doenças nos 

campos de arroz, trigo, milho, algodão e cana. A Figura 1 apresenta algumas dessas 

aeronaves que já estão em operação no leste asiático. 
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Figura 1 – Tipos de UAV desenvolvidos na China. 

 

 
Legenda: Aeronaves para aplicação de produtos químicos em lavouras, desenvolvidas na China. As duas 

primeiras colunas da esquerda para a direita correspondem à aeronaves a combustível, as colunas restantes 

apresentam aeronaves elétricas.  

Fonte: Xiongkui et al, 2017. 

 

 

 No Brasil, desde o início da década temos a utilização de VANTs no auxílio à 

agropecuária, tanto na pulverização de veneno nas lavouras, como também na agricultura 

de precisão (Jorge et al., 2011). Atualmente, a área que vê maior crescimento dentro do 

agronegócio é a de aquisição de imagens aéreas utilizando esse tipo de aeronaves. A partir 

das imagens adquiridas e o uso de técnicas de visão computacional o produtor recebe 

informações importantes para a tomada de decisão no campo. 

Além das já citadas aplicações no agronegócio e no setor de defesa, Os VANTs 

também podem atuar em áreas como: construção civil, monitoramento de tubulações e 

linhas de transmissão, análise de impacto ambiental, entre outras. 

 

1.1 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DA SOCIEDADE 

 

Segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE), em fevereiro de 2018, as 

exportações do agronegócio gaúcho totalizaram US$ 811,8 milhões. Comparativamente 

ao mesmo mês do ano anterior, o crescimento nas exportações foi de US$ 329,8 milhões. 

No acumulado de janeiro a fevereiro de 2018, as exportações do agronegócio gaúcho 

somaram US$ 1,6 bilhão, o que representa uma elevação de 37,8% em relação a igual 

período de 2017. Ainda segundo a FEE, além das somas envolvidas, o agronegócio é 
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responsável por mais de 90 mil empregos formais no estado do Rio Grande do Sul e mais 

outros 320 mil empregos diretos. Esses dados apontam a importância do agronegócio para 

o estado do Rio Grande do Sul. Isso posto, é interessante que sejam buscadas soluções 

tecnológicas que atendam às demandas agrícolas do estado.  

Segundo Herwitz et al., (2004), as abordagens agrícolas baseadas no 

conhecimento destinam-se a aumentar a eficiência da agricultura, aumentar a 

lucratividade, diminuir os impactos ambientais e espera-se que impulsionem a inovação 

tecnológica. Uma dessas abordagens e que atualmente recebe grande atenção no meio 

agrícola é a agricultura de precisão (AP), uma moderna ferramenta de grande potencial, 

pois possibilita um elevado grau de gerenciamento da propriedade rural. A Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) abriga o mais longevo projeto de pesquisa em AP do 

Brasil, o Projeto Aquarius. Numa região onde a área plantada de soja, por exemplo, 

correspondia a mais de 40 mil hectares em 2015 segundo dados da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), urge a pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias que venham a auxiliar iniciativas como a do projeto à aumentar a 

produtividade no campo com consciência ambiental. 

 

1.2 REGULAÇÕES TÉCNICAS 

 

No desenvolvimento de uma aeronave é necessário seguir normas de projeto e 

normas de operação de acordo com as normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação 

Civil). A norma (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial – RBAC-E nº 94) 

delimitada pela ANAC diferencia os VANTs a partir do peso máximo de decolagem 

(PMD) em três classes. A aeronave cujos requisitos foram definidos ao longo desse 

projeto vincula-se a Classe 2, que delimita aeronaves de 25 a 150 kg de PMD.  Além 

disso, existem diversas outros requisitos para a operação de um VANT de Classe 2, são 

estes: 

• Todos os pilotos e observadores de RPA devem ser maiores de 18 anos; 

• Todos os pilotos devem possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) 

de 1ª, 2ª ou 5ª Classe válido, conforme as normas do documento citado; 

• Todos os pilotos devem possuir licença e habilitação emitida ou válida pela 

ANAC; 

• Para a operação de voo ser permitida é necessário que os pilotos e 

observadores remotos possuam uma série de documentos, conforme 
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pedido pela ANAC, como manuais de operação, certificado de cadastro, 

entre outros; 

• Seguir requisito de projeto e de operação conforme documento citado, 

visando sempre a segurança para que se evitem acidentes; 

Por fim, é de grande importância realizar todos os procedimentos específicos 

recomendados pelo fabricante no manual de manutenção e registrá-los em cadernetas 

apropriadas. 

 

1.3 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação desse CPIO é utilizar os conhecimentos acerca dos mecanismos de 

projeto utilizados na indústria aeronáutica, adquiridos durante a disciplina de Concepção, 

Projeto, Implementação e Operação I (CPIO I), e outros conhecimentos derivados das 

demais cadeiras do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM no desenvolvimento de 

uma aeronave não tripulada para pulverização agrícola. Também é do interesse dos 

autores que a proposta seja desenvolvida ao longo dos próximos dois semestre tanto nas 

cadeiras de CPIO III e IV, quanto nos seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). A 

longevidade do projeto está atrelada a possibilidade de agregar alunos dos semestres 

anteriores, permitindo a troca de experiências para que os alunos dos semestres iniciais, 

após serem introduzidos em um projeto já em andamento, possam construir suas próprias 

propostas, estando elas ligadas ou não ao presente trabalho. Não obstante, o trabalho 

mostrado no decorrer desse documento vem ao encontro do interesse dos alunos de 

construir um empreendimento dentro do mercado da aviação nacional, utilizando para 

esse fim a estrutura ofertada pela Universidade Federal, como a Agência de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (AGITEC) e a Pulsar Incubadora. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que não há como desenvolver um projeto de engenharia sem uma ampla 

pesquisa que defina as exigências que o produto deve cumprir. Para tal, precisa-se 

determinar o que é caro ao consumidor alvo desse produto e então descobrir a melhor 

forma de cumprir com essas exigências. 

O objetivo geral do trabalho é determinar os requisitos para o projeto de uma 

aeronave remotamente pilotada para pulverização agrícola. Em segunda instância está a 

análise preliminar do mercado de aeronaves para aplicação agrícola, avaliando 

fabricantes, montadoras e prestadoras de serviço, bem como seus consumidores alvo. A 

análise do mercado de aeronaves para aplicação agrícola leva em conta a possibilidade 

de, com o produto desenvolvido, inseri-lo nesse mercado 

Justifica-se o interesse em um projeto desse escopo pela necessidade de aplicação 

de tecnologias que possam ajudar a vencer o desafio de produzir mais sem aumentar a 

área plantada, como defendido pelo biólogo e etimologista E. O. Wilson no seu livro Half-

Earth. Essa necessidade é intensificada em um estado como o Rio Grande do Sul, onde o 

agronegócio é um dos grandes pilares econômicos e a área plantada ultrapassa os 8 

milhões de hectares segundo a Emater.  

Se levado a cabo, o projeto prevê que os estudantes agreguem conhecimentos 

desenvolvidos pelos colegas e insiram novos alunos ao grupo, tendo, portanto, um caráter 

de integração com as demais turmas e alunos do curso de Engenharia Aeroespacial da 

UFSM.  
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3 METODOLOGIA 

 

Como dito por Slongo et al (2017), a Engenharia Aeroespacial tem um caráter 

sistêmico e multidisciplinar, dessa forma espera-se que o Engenheiro Aeroespacial seja 

capaz de integrar sistemas e gerenciar projetos, além de ser capaz de desenvolver sistemas 

complexos de engenharia. No que se trata do gerenciamento de projetos, é razoável que 

o engenheiro vá ter de se familiarizar com conceitos e conteúdos aquém da sua área de 

formação. Neste trabalho, foram buscadas referencias que pudessem apoiar os alunos no 

conhecimento acerca de: 

 Desenvolvimento e possibilidades futuras dos VANTs; 

 Pesquisa de mercado; 

 Coleta de requisitos; 

 Bicos de pulverização; 

 Agricultura de precisão, entre outros. 

É relevante a menção a obras específicas, tais quais Unmanned Aircraft Systems 

(UAS): Commercial Outlook for a New Industry (Canis B., 2015) e Unmanned Aircraft 

Systems (Austin, 2010) para as análises de viabilidade e contextualização acerca de 

indústria de VANTs. O livro Pesquisa de Mercado (Zamberlan, 2008) que, em conjunto 

com diversas matérias de empresas de consultorias, disponíveis online, serviu como 

diretriz para validação dos métodos de pesquisa de mercado e coleta de requisitos 

utilizados. Uma série de artigos acerca da calibragem e uso de bicos pulverizadores, em 

especial a leitura Regulagem e Calibração de Bicos Pulverizadores da Comercial Agrícola 

Mineira Ltda. (COMAM), para facilitar a compreensão de conceitos necessários na 

definição das pontas de pulverização, que influenciam diretamente nos requisitos de 

velocidade de cruzeiro e altitude de voo da aeronave. Notas de aula e bibliografia proposta 

na disciplina de VANT Aplicados Às Ciências Agrárias E Ambientais – EGR 1045 do 

Centro de Ciências Rurais (CCR) da UFSM.  

Com relação ao apoio de professores, os alunos tiveram proveitosas conversas 

com o Dr. Pedro Paglione, professor visitante do curso de Engenharia Aeroespacial, Dr. 

Lucio de Paula Amaral, professor adjunto do Departamento de Engenharia Rural (DER) 

da UFSM. Também foram consultados, acerca de múltiplos assuntos os professores 

Roberto Begnis Hausen e Marcos Daniel Awruch. Também é importante comentar o 
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contato com o professor Telmo Jorge Carneiro Amado, fundador do Projeto Aquarius da 

UFSM que se propôs a fornecer consultoria técnica em AP e seus orientados do projeto. 

O grupo manteve-se constantemente em contato com o Engenheiro Agrônomo 

Filipe Moura, da Moura Consultoria, e participou de um seminário com os diretores da 

Auster Tecnologia. 
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4 CONCEPÇÃO 

 

A proposta de desenvolvimento de um VANT para pulverização agrícola veio de 

um dos desdobramentos previstos no projeto submetido à disciplina de CPIO I de buscar 

de uma aplicação comercial de VANT, em que o próximo passo fosse a criação de uma 

empresa, para formalizar os processos de produção e venda do produto. Ser 

especificamente para pulverização agrícola vem de uma vontade dos alunos de contribuir 

com a economia do estado onde eles vivem, bem como aproveitar os potenciais de 

desenvolvimento tecnológico na região. Dessa forma, uma aplicação no campo pareceu 

o melhor caminho e, em termos de capacitação técnica, capacidade de agregar 

conhecimentos multidisciplinares, buscar apoio de outros colegas e manter o projeto por 

vários semestres, a área de AP é extremamente atrativa. 

Esse CPIO II trata especificamente da Fase 0 (NBR 14857-1) do desenvolvimento 

de uma aeronave e corresponde à caracterização da missão de forma a apresentar os 

objetivos e requisitos. Foi adotado o modelo de reuniões semanais, com a distribuição de 

atividades de forma homogênea, todos repetiram os mesmos processos de captação de 

informação, apenas mudando o alvo da pesquisa. 

Os alunos foram capazes de agregar um grande volume de informações, tendo 

sido possível concluir a Fase 0 do projeto e ter um panorama geral do mercado de drones 

para uso agrícola no estado. As conclusões desse trabalho servirão como base para o 

desenvolvimento de atividades na disciplina de Projeto Conceitual de Aeronaves – DEM 

1117. 

 

4.1 VIABILIDADE DO PROJETO 

 

A viabilidade, como aponta Zamberlan L.(2008) significa a possibilidade de que 

a pesquisa possa ser executada, levando-se em conta a disponibilidade de tempo, de 

recursos financeiros, de potenciais informações obtidas. Uma pesquisa pode ser inviável 

também em função do despreparo do pesquisador naquele campo de conhecimento, bem 

como por falta de sistematização teórica sobre aquele tema. 

Em se tratando de viabilidade do projeto, o único ponto problemático tinha relação 

com o tempo do desenvolvimento do mesmo. Não foram estimados custos esperados, por 

se tratar de uma pesquisa em pequena escala e que previa o uso de meios gratuitos, como 

envio de questionários por e-mail, por exemplo. Os receios quanto à falta de 
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conhecimento técnico foram superados com bibliografia de fácil entendimento acerca de 

pesquisa de mercado e contato com profissionais competentes e dispostos a ajudar no 

campo das Ciências Rurais. Quanto ao tempo, a dificuldade maior foi a de prever o tempo 

de resposta das partes consultadas para a pesquisa e, no fim, o semestre foi suficiente para 

se chegar aos resultados esperados (Definição dos requisitos, missão e panorama do 

mercado). 
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5 ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES 

 

As atividades desenvolvidas tiveram como enfoque a busca por conhecer as 

preferências do consumidor e quais são as intenções de compra para o novo produto 

proposto, nesse caso, uma aeronave remotamente pilotada de pulverização agrícola. Para 

atingir esses objetivos, foi levada a cabo uma pesquisa exploratória. O principal objetivo 

da pesquisa exploratória é prover a compreensão do problema enfrentado pelo 

pesquisador. A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o 

problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 

adicionais (Zamberlan L., 2008). 

A pesquisa foi abordada de três maneiras: 

 Envio de questionários; 

 Entrevistas com partes interessadas (stakeholders) e observações; 

 Análise de produtos e serviços já inseridos no mercado correlacionados à 

área de aplicação do produto. 

Não foram definidos responsáveis por cada uma das atividades, pois, devido ao 

ambiente desconhecido no qual os alunos estavam entrando, foi preferível trabalhar de 

forma conjunta, a fim de melhor identificar erros. 

 

5.1 ENVIO DE QUESTIONÁRIOS 

 

Um questionário, tenha ele o nome que tiver – tabela, modelo de entrevista, ou 

instrumento de medida – é um conjunto formal de perguntas cujo objetivo é obter 

informações dos entrevistados (Malhotra, 2001). O foco aqui era adquirir o máximo de 

informação possível para o desenvolvimento de todas as fases do projeto, pois, não só 

eram interessantes as respostas ao questionário, quanto o conhecimento de possíveis 

consumidores do produto e o quão abertos estavam à responder às perguntas propostas, 

indicando interesse ou não na ideia. O questionário foi elaborado seguindo as etapas 

propostas na Seção 8.2 “O Processo de Elaboração de Questionários” do livro Pesquisa 

de Mercado (Zamberlan, 2008). Pela falta de um pré-teste, foi necessário que o 

questionário fosse enviado a duas levas de alvos, pois as primeiras respostas 

demonstraram falhas na formulação das perguntas, o que levou à dificuldade de extrair 
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dados importantes. O envio se deu via e-mail e os contatos derivaram de uma busca em 

um buscador online e pós-filtragem. Algumas empresas consultadas foram: 

• Schröder Consultoria (Pelotas/RS); 

• Plantec Projetos (Vacaria/RS); 

• SAPA Ltda. (Dom Pedrito/RS); 

• FS Aviação Agrícola Ltda. (Santo Antônio da Patrulha/RS); 

• Cruzada Aero Agrícola (São Vicente do Sul/RS); 

• Integrar Consultoria (Cuiabá/MT); 

• Unisafe Consultoria (Londrina/PR); 

• Invicta (Caramberí/PR); 

• Impar Consultoria (Luís Eduardo Magalâes/BA). 

As Figuras 2 e 3 apresentam a comparação entre a versão preliminar e final do 

questionário, pontuando as perguntas que eram suprimidas para o caso de envio para Aero 

Agrícolas. Na Figura 4 um exemplo de resposta recebida. 

 

Figura 2 – Primeiro Questionário. 

 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 3 – Questionário Atualizado. 

 

 
Fonte: Autores. 

 

Figura 4 – Exemplo de resposta recebida. 

 

 
Fonte: Autores. 

 

 

5.2 ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES 

 

As observações foram feitas com foco em obter uma visão aprofundada ouvindo 

um grupo de pessoas do mercado-alvo falar sobre problemas de interesse para o 

pesquisador. 

O valor da técnica está nos resultados inesperados que em geral se obtém de um 

grupo de discussão livre (Malhotra, 2001). Essa técnica foi aplicada em visitas técnicas e 

dias de campo. O interesse estava em entender preferências e comportamento do possível 

consumidor em relação à proposta da aeronave. Nessa categoria podemos citar: 
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 Visita à Aero Agrícola Santos Dumont, em Cachoeira do Sul; 

 Dia campo com a Moura Consultoria, em Cruz Alta; 

 Seminário com os fundadores da empresa Auster Tecnologia, que atua no 

meio aero agrícola com pós processamento de imagens coletadas por 

drones de fabricação própria; 

Em seguida, foram feitas entrevistas com partes interessadas, ou stakeholders, 

conversas informais ou reuniões formais com interesse em discutir informações 

levantadas e tirar dúvidas. As partes interessadas são os profissionais e professores 

citados na seção 3, além da Schröder Consultoria (Pelotas/RS) e Plantec Projetos 

(Vacaria/RS). 

 

5.3 SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO 

 

Atualmente, no Brasil, apenas um pequeno grupo de empresas trabalha com 

VANTs para aplicação agrícola 

 SkyDrones/SkyAgri – montadora de drones e representante comercial da 

DJI no Brasil. Seu braço de serviços oferece soluções na área de 

imageamento com drones de asa fixa e pulverização com aeronave 

multirotor; 

 Aeronaves Remotamente Pilotadas de Alta Capacidade (ARPAC) – 

projeta, desenvolve e monta suas próprias aeronaves, oferece serviços de 

aplicação de produtos químicos e biológicos com drones multirotores. 

 Horus Aeronaves – Desenvolve, fabrica e vende drones de asa fixa para 

imageamento; 

 X-Mobots – Desenvolve, fabrica e opera sistemas não tripulados aéreos de 

asa fixa para imageamento; 

 Auster Tecnologia – Desenvolve, fabrica e opera sistemas não tripulados 

aéreos de asa fixa para imageamento. Também oferece serviço de pós 

processamento de imagem usando técnicas de visão computacional. Tem 

sua sede em Santa Maria e é uma empresa incubada; 

 DJI – Empresa chinesa de desenvolvimento de drones, seus produtos são 

bastante encontrados no Brasil devido ao baixo custo e facilidade de 

operação. 

A Figura 5 apresenta as marcas citadas e alguns dos seus produtos. 
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Figura 5 – Marcas e seus produtos. 

 

 
Fonte: Produção do autor 

 

Pelo fato da maior parte das empresas ser embrionária e pouco volume de trabalho 

nas safras ser desenvolvido por elas, não há como adquirir dados de valores 

movimentados, por exemplo. O que se pode dizer é que há interesse no uso dessas 

tecnologias no meio rural, embora, uma série de problemas ainda desacelerem o 

crescimento desse mercado como: 

 Falta de dados acerca da efetividade das pulverizações, para drones 

pulverizadores e, necessidade de ampla análise das culturas por imagem 

para começar a desenvolver um trabalho de agronomia, para drones de 

imageamento. A maior parte das culturas não foi tratada com essas 

ferramentas para que se tenha dados disponíveis; 

 Interpretações erradas da tecnologia, muitos produtores não vem o drone 

como ferramenta, mas sim como solução, causando uma quebra de 

expectativa que contribui para a descrença na tecnologia; 

 Falta de integração entre projetistas, agrônomos e produtores. Por 

exemplo, multirotores ocasionam, geralmente, vórtices que tornam a 

pulverização inefetiva, indo de encontro à ideia de AP.  
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6 RESULTADOS, DISCUSSÕES E FUTURO DO PROJETO 

 

As atividades desenvolvidas ao longo do semestre, assim como as orientações 

recebidas pelos alunos, permitiram que os objetivos de definir os requisitos de missão da 

aeronave pulverizadora fossem atingidos. 

Primeiramente, utilizou-se dos dados recebidos dos produtores, consultorias 

agrícolas e empresas de aviação para determinar as necessidades encontradas pelos 

responsáveis pela parte agrícola. São elas: 

 Facilidade de manuseio, transporte e manutenção; 

 Decolagens e pouso em curtas distâncias; 

 Capacidade de operar taxas de aplicação de 3 
L

ha
 até 20 

L

ha
 de produto 

fitossanitário; 

 Voo a no máximo 2 metros do solo, para evitar deriva das gotas de produto 

e boa confiabilidade da aplicação; 

 Cobertura de, no mínimo, 2 
ha

h
. 

Nessa primeira análise já foi possível definir pontos chaves do projeto. Com a taxa 

de aplicação e a produtividade mínima, é possível determinar a vazão total em função da 

velocidade. Foram utilizadas as equações abaixo:  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (
𝐿

ℎ𝑎
)  =

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝐿

𝑚𝑖𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(
ℎ𝑎

𝑚𝑖𝑛

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (
ℎ𝑎

𝑚𝑖𝑛
 )  = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (

𝑘𝑚

ℎ
) ∗

𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜(𝑚)

600
 

Onde a faixa de aplicação foi definida em 1,5 m, que é um valor padrão, já a 

produtividade foi variada pra vários valores, do mínimo ao ótimo. 

A análise de catálogos de pontas de pressão permitiu definir, conjuntamente com 

as vazões solicitadas em função das taxas de aplicação objetivadas, as velocidades de voo 

da aeronave. Tendo todos esses parâmetros, foi determinada a capacidade de carga, 

chegando-se aos requisitos finais: 

 Capacidade de carga: 100 𝑙; 

 Velocidade de operação: entre 60 𝑎 80
𝑘𝑚

ℎ
; 

 Velocidade mínima de voo: 30
𝑘𝑚

ℎ
. 
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Tendo definido a missão e requisitos para a proposta de VANT pulverizador 

agrícola. Os próximos passos, a serem desenvolvidos durante o CPIO III e a cadeira de 

Projeto Conceitual de Aeronaves são o projeto da aeronave utilizando o sistema de 

gerenciamento de projeto estudado em CPIO I e a análise de viabilidade do mesmo.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O projeto, para ser concebido, levou em conta aspectos como: a longevidade do 

trabalho, desenvolvimento de recursos humanos e inovação. Foi possível determinar com 

sucesso os requisitos e missão de um VANT para pulverização agrícola e podemos dizer 

que esse documento trata da parte de concepção do método CPIO. Cabe aos alunos 

continuar com o projeto, realizando a implementação e operação ao longo dos próximos 

dois semestres, seja nas disciplinas de CPIO, como nas de TCC e Projeto. 

 Foi notada uma falta de registro visual dos momentos de consulta à partes 

interessadas e grupos, que deve ser observada nas próximas pesquisas de mercado. As 

dificuldades encontradas em entender áreas do conhecimento tão diferentes da 

Engenharia Aeroespacial (Ciências Rurais e Análise Mercadológica) foram marcantes no 

desenvolvimento do projeto. Muitas informações extremamente técnicas foram 

suprimidas, pois necessitariam de todo um trabalho para serem explicadas por si. 
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