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RESUMO 
 
 

Este trabalho visa ampliar o conhecimento a respeito do uso dos VANT’s (Veículos Aéreos Não 
Tripulados) atuando no mercado da aviação agrícola, focando a utilização de um VANT na 
pulverização agrícola. Com o rápido e contínuo crescimento junto com a evolução da aviação 
agrícola no Brasil e no mundo, houve a necessidade de ampliar e buscar alternativas variáveis 
e também de inovações tecnológicas com a finalidade de pulverizar a agricultura de precisão, 
tendo então, como importante opção o surgimento dos VANT’s (Veículos Aéreos Não 
Tripulados) neste grande setor da agricultura. As atividades de pulverização aérea são 
altamente perigosas e necessitam de uma substancial atividade de pilotagem ao mesmo tempo 
em que os marcos terrestres representam grandes riscos de colisão, assim como fios das 
redes elétricas, postes, torres, árvores, cercas de arame, entre outros. Com o objetivo de 
minimizar tais acidentes e incidentes, foi-se necessário a utilização de veículos controlados 
remotamente, promovendo ao agricultor mais segurança na atividade da lavoura, e menor 
custo benefício, tendo em vista que os VANT’s (Veículos Aéreos Não Tripulados) podem ser 
programados de tal forma que seu produto não seja desperdiçado, tendo uma aplicação 
uniforme na área a ser pulverizada da lavoura do fazendeiro. O interesse em aeronaves do tipo 
VANT (Veículos Aéreos Não Tripulados) ou UAV, do inglês (Unmanned Aerial Vehicle) têm sido 
cada vez mais utilizadas em diversos setores da sociedade. Entre suas aplicações temos: 
defesa militar, segurança pública, elaboração de mapas e relatórios, medições de grandes 
áreas, fotos aéreas em diversos eventos, eventos esportivos, monitoramento de obras públicas 
e rodovias, monitoramento em tubulações, monitoramento em setores industriais, inspeção 
para verificar levantamento de pragas na agricultura, entre outros. Este trabalho tem como 
objetivo ampliar o conhecimento a respeito do VANT (Veículos Aéreos Não Tripulados) em sua 
atuação na área civil, visando o setor agrícola. Será realizado um breve estudo sobre o melhor 
tipo de VANT (Veículos Aéreos Não Tripulados) a ser utilizado no levantamento e combate de 
pragas na agricultura, fazendo-se então necessário conhecer a história da aviação agrícola no 
Brasil e no mundo, e seu desenvolvimento ao longo dos anos, incluindo a regulamentação 
específica da atividade e as aeronaves utilizadas ao longo das décadas. Com uma visão mais 
clara e abrangente, pode-se, igualmente, ter um maior conhecimento do futuro do VANT 
(Veículos Aéreos Não Tripulados) no meio agrícola e qual contribuição é necessária para o seu 
desenvolvimento neste amplo mercado, visando o este setor. 


