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DRONES
VALE A PENA PARA PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES?

VIABILIDADE

Os Veículos Aéreos Não-Tripu-
lados (VANT’s), no caso os dro-
nes, estão cada vez mais conhe-

cidos no meio rural. Capazes de captar 
imagens com qualidade superior à de um 
satélite, esse tipo de instrumento tem des-
pertado o interesse do pequeno e médio 
produtor rural.

Propriedades rurais de pequeno e mé-
dio porte mostram-se as mais importan-
tes na diversificação de produtos para 
o abastecimento da população brasilei-
ra. Diante disso, é fundamental o apoio 
para a adoção do uso de drones pelas as-
sociações de produtores em culturas 
onde o uso de agrotóxicos é intensivo, 
como por exemplo, hortaliças, fumo, fru-
ticultura e floricultura, em substituição 
aos equipamentos de pulverização tra-
dicionais, com redução nos custos de 
aplicação para o agricultor.

Os drones ou vant’s vêm ganhan-
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do espaço tanto na agricultura como na 
pecuária. Servem para analisar as plan-
tações e detectar pragas e doenças como 
em reboleiras com ataque de nematoi-
des, falhas de plantio, excesso de irriga-
ção, entre outros. 

Proporcionam uma visão do alto de 
forma ágil e fácil, podendo analisar o nú-
mero de plantas e quais áreas da pro-
priedade são mais propícias para a se-
meadura. 

Podem realizar aplicações de fertili-
zantes líquidos e defensivos agrícolas de 
forma eficiente e segura pela proximida-
de das plantas. 

Na pecuária, o drone pode ser utiliza-
do para verificação da pastagem, condu-
ção da boiada nos piquetes, contagem de 
animais e buscá-los caso estejam perdi-
dos. Além disso, pode facilitar, no caso 
de venda ou locação da propriedade ru-
ral, pela captura de imagens para levá-las 
até o interessado.

Outro quesito interessante com o uso 
de drones é o manejo ambiental. Apresen-
ta funcionalidades como: o sobrevoo ofe-
rece uma visão ampla de lugares distantes 
e de difíceis acessos, monitorando desma-
tamentos, focos de queimadas e, com lo-
calização precisa, combatê-los. Também 
proporciona encontrar nascentes de água, 
assim como planejar onde se deve abrir 
estradas e carreadores para manejo do trá-
fego de máquinas e implementos.

Por onde começar

Após adquirir um drone, é necessá-
rio que a pessoa responsável pelo equi-
pamento faça um curso de pilotagem e 
processamento de dados obtidos por sen-
soriamento remoto, em instituição reco-
nhecida pelos órgãos federais. 

Depois de habilitado, o condutor con-
segue gerenciar e programar, por meio das 
coordenadas geográficas, a rota de sobre-
voo do drone. 

Dessa forma, é possível coletar ima-
gens com pelo menos três voos ao dia, 
permitindo o monitoramento de toda a 
propriedade, sem necessitar deslocar-se 
da sede da propriedade rural.  

No caso de fazendas com grandes 
extensões de terra, a propriedade pode 
ser dividida em módulos com raios de 
abrangência de 500 metros cada um e 
o drone é colocado em pontos pré-es-
tabelecidos, a fim de cobrir a área por 
completo.

Embora ainda seja pouco utilizado 
no Brasil, o uso de drones na agricultu-
ra para atividades agrícolas como ma-
peamento aéreo já se encaixa no coti-
diano de muitos produtores, oferecendo 
uma visão geral da lavoura de diferen-
tes ângulos. 

Por meio dessa ferramenta, o agricul-
tor pode avaliar suas lavouras por diver-
sas perspectivas, com a ajuda de câme-
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Investimento x retorno

Os equipamentos podem custar 
de R$ 5 mil até a faixa dos R$ 100 
mil. Apesar disso, os valores podem 
justifi car os benefícios a longo prazo, 
como a redução de custos e melhorias 
operacionais, que farão destes arte-
fatos um item cada vez mais presente 
no campo. Por meio do uso de drones 
na agricultura é possível identifi car 
a área atingida precisamente, repre-
sentando, segundo especialistas, uma 
economia de até 80% nos gastos com 
agroquímicos. 

Antes de realizar um investimen-
to deste tipo, o produtor tem que es-
tudar, obter informações e analisar o 
custo-benefício junto a um engenhei-
ro agrônomo de sua confi ança. 

tem vários relatos de problemas ou que-
das dos sistemas de software por falha 
operacional. Assim, investir em drone é 
também investir em um técnico dedica-
do e especializado na operação e manu-
tenção da aeronave não tripulável. 

Vale a pena?

O uso de drones pode ser encarado 
como uma ferramenta associada à pre-
cisão, seja na geração de dados por meio 
de sistemas de mapeamento de fertili-
dade e afi ns ou na aplicação de agroquí-
micos sem desperdício, com melhor efi -
ciência. 

Além dos ganhos econômicos que 
podem ser gerados com a aplicação de 
tecnologias de agricultura de precisão, o 
uso de drones proporciona muita como-
didade e segurança ao pequeno e médio 
produtor rural. 

Quando se investe na compra de um 
drone, o operador (pessoa habilitada) pode 
prestar serviços para as demais proprieda-
des, terceirizando essa função. 

Empresas de consultoria em agri-
cultura de precisão associadas a deter-
minadas técnicas de sensoriamento ou 
até mesmo especializadas em culturas 
específi cas vêm crescendo a cada ano no 
País, garantindo melhorias nas técnicas de 
cultivo de diversas culturas de grande po-
tencial econômico. 

ras e softwares especializados que possam 
lhe garantir precisão no planejamento das 
suas atividades agrícolas.

Produtividade

Cada área agrícola possui suas par-
ticularidades. Tratá-las de forma hete-
rogênea, por pontos específi cos, possibi-
lita ao produtor rural planejar e manejar 
a economia de insumos, a redução de im-
pactos ambientais e o aumento da produ-
tividade em cada estande de cultivo. Entre 
outros pontos relevantes, o drone permi-
te idas a campo a qualquer momento que 
se desejar. 

Os custos das operações com este 
equipamento variam entre trocas de ba-
terias (recarregáveis de acordo com o 
tempo de voo), e combustível (média de 
1,0 litro de gasolina por sobrevoo).

Por meio das imagens capturadas 
pelos drones, é possível identifi car alguns 
pontos relevantes quanto ao manejo da 
cultura implantada: falhas no plantio, lo-
cais com alta infestação de pragas, doen-
ças e plantas daninhas, excesso ou falha 
da irrigação. 

O monitoramento acontece por meio 
de sensores infravermelhos, capazes de 

monitorar a coloração do solo ou da plan-
ta que, associado a um banco de dados, 
resultará em um diagnóstico preciso so-
bre qual fator a superfície está expres-
sando. 

Há, portanto, economia de tempo 
e recursos pela tomada rápida de deci-
sões sobre o manejo da cultura, como 
por exemplo, realização da pulveriza-
ção em locais exatos. Isso reduz o gasto 
com produtos fi tossanitários, realizan-
do a aplicação apenas onde é necessá-
rio. Contudo, resulta em reduções nas 
perdas.

Direto ao ponto

Um dos erros mais frequentes pre-
senciados no meio agrícola é a compra 
do drone por pessoas sem a capacitação/
conhecimento técnico e seu imediato uso 
em áreas agrícolas sem os devidos cuida-
dos específi cos. 

Também são observados erros na 
compra de drone para uso recreativo e não 
agrícola, o que impossibilita a melhor pre-
cisão dos dados levantados. 

Além disso, a manutenção rotineira 
e os procedimentos de voo requerem um 
profi ssional dedicado e treinado. Exis-
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