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RESUMO 

 

 

 

A pulverização aérea de defensivos agrícolas é utilizada por muitos agricultores devido às 

vantagens que essa tecnologia proporciona. Este estudo objetivou demonstrar quais são essas 

vantagens e o grau de importância que os produtores atribuem a elas. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, cujas informações expostas foram extraídas por meio de pesquisa 

bibliográfica, pesquisa com uma empresa do ramo da aviação agrícola e de um questionário 

aplicado com os agricultores da cidade de Restinga Sêca/RS. Os objetivos do estudo são: 

demonstrar a importância atribuída pelos produtores rurais em relação à aplicação de 

defensivos por meio da aviação agrícola, bem como aos diversos fatores que envolvem esse 

processo; identificar o tempo de uso da aviação agrícola pelos produtores rurais pesquisados; 

identificar a confiabilidade atribuída pelos produtores em relação à aviação agrícola e 

Conhecer as características de uma empresa de aviação agrícola. Os resultados do estudo 

demonstram que os produtores consideram a eficiência, a uniformidade e a produtividade 

como os fatores de maior importância em relação à aplicação de defensivos por meio de 

aviação agrícola, seguidos da flexibilidade, a qualidade na aplicação, a rapidez e a 

regulamentação e fiscalização das aplicações. Ademais, a pesquisa bibliográfica demonstrou 

que a aviação agrícola está em ascensão no Brasil, acarretando o aumento da frota de aviões 

de empresas prestadoras dos serviços aero agrícola. 

 

 

Palavras-chave: Administração. Agronegócios. Aviação Agrícola. 

  



 
 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Aerial spraying of pesticides is used by many farmers because of the advantages this 

technology provides. This study aimed to demonstrate what these advantages are and the 

degree of importance that producers attach to them. This is a descriptive research, whose 

information was extracted through bibliographic research, research with a company in the 

field of agricultural aviation and a questionnaire applied to farmers in the city of Restinga 

Sêca/RS. The objectives of the study are: to demonstrate the importance attributed by farmers 

to the application of pesticides through agricultural aviation, as well as the various factors that 

involve this process; identify the time of use of agricultural aviation by the surveyed farmers; 

identify the reliability attributed by producers in relation to agricultural aviation and Know the 

characteristics of an agricultural aviation company. The study results show that producers 

consider efficiency, uniformity and productivity as the most important factors in pesticide 

application through agricultural aviation, followed by flexibility, application quality, speed 

and regulation, and oversight of applications. In addition, bibliographic research has shown 

that agricultural aviation is on the rise in Brazil, leading to an increase in the aircraft fleet of 

companies providing agricultural air services. 

 

 

Keywords: Agricultural aviation. Aerial spraying. Pesticides. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A aviação agrícola e a aplicação de defensivos agrícolas são de extrema importância 

para os produtores rurais, pois com a agilidade do procedimento evita-se grandes ataques de 

pragas.  

O trabalho desempenhado pela aviação agrícola no Brasil é definido como Serviço 

Aéreo Especializado (SAE). Muitos produtores consideram a aviação agrícola indispensável, 

visto que a aplicação acontece em um menor espaço de tempo e de maneira uniforme, 

garantindo a qualidade e eficácia do produto. Além disso, não provoca amassamentos nas 

plantações, o que não acontece com o maquinário terrestre. Da mesma forma, o uso de aviões 

para aplicação de defensivos agrícolas permite que se trabalhe em áreas úmidas ou bastante 

molhadas, o que também diferencia esse método dos pulverizadores convencionais. 

Devido às vantagens desse método, a aviação agrícola ganha destaque pela agilidade 

de aplicação de defensivos, bem como pelo possível aumento de produtividade e 

consequentemente de lucros para o produtor. 

 É sabido que o agronegócio é uma das mais importantes fontes de riqueza para o 

Brasil. Sua relevância para a economia nacional pode ser medida pela sua participação no 

Produto Interno Bruto - PIB - que, segundo a Confederação Nacional de Agricultura - CNA 

(2018), foi de 23,5%. Com isso, novas tecnologias são necessárias para a produção agrícola, e 

o uso da aviação agrícola pode trazer diversos benefícios aos produtores rurais. 

 Assim, o presente estudo propõe o seguinte questionamento: Qual a importância 

atribuída pelos produtores rurais da aplicação de defensivos por meio da aviação agrícola?  

 Na sequência, especificam-se o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa 

do estudo.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Demonstrar a importância atribuída pelos produtores rurais em relação à aplicação de 

defensivos por meio da aviação agrícola na região central do RS. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar os fatores que o produtor rural considera importantes na aviação agrícola;  

• Identificar qual é o tempo de experiência com a aviação agrícola pelos produtores; 

• Identificar a confiabilidade atribuída pelos produtores em relação à aviação agrícola; 

• Conhecer as características de uma empresa de aviação agrícola. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o presente estudo pela relevância do agronegócio no contexto econômico 

nacional e, por isso, o estudo de fatores que possam melhorar a produtividade das 

propriedades rurais sempre são importantes. Assim, conhecer fatores que são impactam a 

atividade rural, no que diz respeito à aviação agrícola, contribui com a atividade acadêmica, e 

com a atividade agrícola em si. 

Ademais, o tema desse estudo ocorre por motivação do pesquisador, que está 

concluindo o curso de piloto e que, por essa razão, decidiu investigar mais a fundo sobre 

como essa atividade é vista pelos produtores rurais da cidade de Restinga Sêca/RS. Desde 

pequeno, sentia fascínio por essa profissão, a qual se pretende investir nos próximos passos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

   

2.1 A AVIAÇÃO AGRÍCOLA  

 

 A aviação é uma atividade que envolve serviço especializado e que está em 

crescimento no Brasil. Segundo o SINDAG, a aviação agrícola brasileira entrou 2019 com 

2.194 aeronaves; o resultado significa o crescimento de 79 aparelhos em 2018, uma alta de 

3,74% durante o ano. Os números foram levantados do Registro Aeronáutico Brasileiro - 

RAB da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.     

 Para AGROLINK (2008), pode-se definir a aviação agrícola como um serviço 

especializado, pois é vinculado ao Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento 

- MAPA e pelo ministério da Aeronáutica - MAER. Para realizar o trabalho de pulverização 

agrícola, são importantes segurança e condições decorrentes de vários aspectos, como análise 

do relevo e condições climáticas, localidade e espaço do voo, infraestrutura da empresa e 

equipe técnica entre outros. 

 

2.2.1 Histórico da aviação agrícola no Brasil 

 

A aviação agrícola é uma atividade que envolve serviço especializado e que está em 

um crescente no Brasil. Segundo o SINDAG (2004), o primeiro voo agrícola feito no Brasil 

foi na cidade de Pelotas/RS, em 1947. O principal objetivo foi o controle de pragas de 

gafanhotos. Nessa operação, o piloto, Sr. Clóvis Candiota, e o Engenheiro Agrônomo, Sr. 

Leôncio Fontelle, aplicaram produtos químicos com a aeronave Muniz-7.   

No ano de 1950, iniciaram-se as aplicações aéreas de BHC, o inseticida hexacloro 

benzeno, na cultura do café. Nessa mesma época, foram criadas as “Patrulhas de Tratamento 

Aéreo” – PATAE, do Ministério da Agricultura. 

No ano de 1956, a empresa Sociedade Agrícola Mambú Ltda., dona de extensas áreas 

de bananas na região de Itanhaém/SP, começou a realizar aplicações aéreas objetivando o 

controle do mal de Sigatoka, com uma aeronave biplana Stearman.    

 A Agrícola Mambú foi buscar conhecimento sobre a aplicação de defensivos agrícolas 

por meio de aviação no Equador, onde essa tecnologia estava sendo bastante desenvolvida 

para o controle da Sigatoka. Na aeronave Stearman foi adaptado um tambor de 200 litros no 

assento traseiro, uma bomba centrífuga eólica e dois pulverizadores fabricados pela própria 

empresa. Conseguiram, na época, ótimos resultados no controle fitossanitário do mal de 
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Sigatoka com essa tecnologia desenvolvida.       

 A aviação agrícola teve um grande salto nas décadas de 60, 70, 80 e 90. Mais 

precisamente, em 1965, foi criada a empresa Seara Defesa Agrícola Vegetal Ltda., que 

desenvolveu a tecnologia de aplicação aérea UBV (Ultra Baixo Volume), na cultura do 

algodão. No ano de 1968, foi criado o Curso de Piloto Agrícola (CAVAG), e em 1969 foi 

fundada a EMBRAER. Na década de 70, houve um grande desenvolvimento nos trabalhos de 

aplicação aérea, mas na década de 80 entraram em decadência pela falta de tecnologia.  

No início da década de 90, começou um ligeiro crescimento nos trabalhos de aplicação 

aérea de agroquímicos, acompanhando o grande desenvolvimento das culturas da soja e do 

algodão no cerrado dos estados do Mato Grosso e Goiás.      

 No final da década de 90, muitas novas tecnologias começaram a ser utilizadas pela 

aviação agrícola no Brasil. Novas pontas de pulverização foram desenvolvidas, novas barras 

de pulverização aerodinâmica, aperfeiçoamento dos equipamentos nacionais e o GPS (Global 

Positioning System). De todas essas novas tecnologias, foi o GPS a que mais se destacou, pois 

funcionou como um certificado de garantia de boa aplicação e, certamente, foi responsável 

pelo fechamento de muitos contratos de aplicação aérea com muitos produtores. 

 

2.3 PROCESSOS DA AVIAÇÃO AGRÍCOLA 

 

 Para o SINDAG (2005), a aviação agrícola é utilizada para determinadas funções: 

 a) Semeaduras (reflorestamento, pastagens, adubo verde, arroz etc.);  

 b) Combate a doenças (malária, dengue etc.);     

 c) Combate a incêndios; 

 d) indução de chuva; 

 e) adubação líquida e sólida; 

 f) Aplicação de agrotóxicos (herbicidas, inseticidas, fungicidas, dessecantes,       

     Desfolhantes maturadores etc.)      

 Pode-se perceber o quanto é importante o uso da aviação agrícola, pois abrange 

diversos processos relacionados à agricultura. Em se tratando de um país com vocação 

agrícola e com grande extensão territorial, o Brasil tem muito a se beneficiar com esse método 

de trabalho. 
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2.3 VANTAGENS DA PULVERIZAÇÃO AÉREA  

            

 Conforme Schroder (2005), as aplicações aéreas são complementares para a 

produção agrícola atualmente, pois tem suas características próprias, tanto no ponto de vista 

técnico como operacional. Os grandes benefícios da pulverização aérea estão na rapidez, 

uniformidade, operação em diversos terrenos e flexibilidade.  

A aviação agrícola pode ser caracterizada como sustentável, porque consome menos 

porcentagem de água e tem uma taxa baixa de poluição na atmosfera em relação ao 

pulverizador convencional (EMBRAER, 2019). 

A busca por formas alternativas e mais tecnológicas na área da agricultura é motivada 

pela necessidade de produção de alimentos em áreas extensas, em grande escala. Essa 

modalidade de aplicação apresenta vantagens em relação a todas as outras, especialmente em 

relação ao tempo dispendido, ou seja, faz-se a aplicação no momento certo e com maior 

agilidade. 

            

2.4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO 

 

 No ano de 2019, o Produto Interno Bruto – PIB do agronegócio no Brasil apresentou 

leve alta de 0,12% em julho de 2019, segundo estudo realizado pelo Cepea (Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada), juntamente em parceria com a CNA 

(Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e com a Fundação de Estudos Agrários 

Luiz de Queiroz (Fealq). Acumulado desde janeiro a julho, o desempenho seguiu assertivo, 

com 0,64%. Os resultados mostram que insumo subiu 0,77%, a agroindústria 0,36% e 

agrosserviços 0,55%; esses registros foram elevações em julho, com uma baixa apenas no 

segmento primário de -1,14%. Nos meses de janeiro a julho de 2019, o segmento primário 

seguiu demonstrando baixa, de 2,99%, sendo que os insumos tiveram aumento de 7,88%, a 

agroindústria também teve um aumento significativo de 1,60%. Os agrosserviços tiveram uma 

alta de 1,18%. 

 Ao observar o histórico do agronegócio do Brasil, entre os anos de 1996 a 2018, 

percebe-se a expansão de solo conquistado, a exemplo de regiões do Paraná e Mato Grasso do 

Sul. Mediante o cenário científico e com a tecnologia, surgiram insumos mais modernos e 

políticas agrícolas que aumentaram o índice da produção e o aumento da produtividade da 

terra, do trabalho e de valores. Houve aumento da produtividade, tanto da terra como do 
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produto colhido, pois, segundo Bacha (2012), no período entre os anos 1973-2010, obteve-se 

um aumento de 3,5 vezes na produtividade do agronegócio no Brasil. 

 Observa-se que a produção agrícola no Brasil, a segunda maior no mundo em relação 

a grãos, com produção de 114,843 milhões de toneladas, é a força motriz nacional, robusta e 

promissora. A área plantada é de 35,822 milhões de hectares e com a produtividade de 3.206 

kg/ha. Levantamento feito pelo Companhia Nacional de Abastecimento - Conab em junho de 

2019.  

 

2.5 A PERSONALIDADE E A PSICOLOGIA DO LÍDER DO PROJETO 

 

Assim como nas empresas, a agricultura também apresenta um líder daquele projeto, 

na figura do produtor rural (ou dos produtores rurais), o qual deve ter uma personalidade e 

uma psicologia condizentes com a específica atividade. É função desse líder conhecer tudo o 

que é relativo à sua atividade, a fim de tomar boas decisões, que orientam o sucesso. 

Conforme Meneghetti (2013, p. 320), o líder 

 

deve ter a técnica – em sentido mecânico, legal, elementar – histórica, não com o 

fim em si mesma, enciclopédica ou especializada como a de um computador, mas 

sim como polimórficos [...]. Obviamente, essa liderança deve ter uma capacidade de 

intervenção imediata. Deve ter um cálculo, uma lógica futurista, saber calcular todas 

as possíveis consequências de um corte, de uma decisão [...]. 

 

 Ainda de acordo com Meneghetti (2013), o empresário – e aqui leia-se o produtor 

rural – precisa “ter uma visão completa da empresa, de mercado e ações específicas. Precisa 

conhecer a própria empresa dentro da situação do mercado, pois com isso pode ter a visão e 

respostas dos seus colaboradores”.  

Além dessa precisa técnica e conhecimento do negócio, antes de tudo, é preciso 

conhecer-se, conhecer o próprio potencial natural. Meneghetti salienta que é necessário o 

perfeito alinhamento entre o Em Si ôntico1 e a função que se desempenha a fim de que exista 

a autorrealização. 

                                                           
1 Em Si ôntico, ou ESO, é uma das três descobertas da Ontopsicologia, refere-se à centralidade do ser, ao 

princípio formal inteligente que faz autóctise histórica; é o princípio que faz o ser ou não ser; é o elementar 

formal da unidade de ação do homem; critério base da identidade do indivíduo, seja como pessoa, seja como 

relação. Cf MENEGHETTI, Antonio. Nova Fronda Virescit: introdução à Ontopsicologia para jovens. Vol. 1. 

Recanto Maestro: Ontopsicológica Editora Universitária, 2014 
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Sobretudo na economia, é necessário um refinado refinamento, astúcia, simplicidade: 

“é psique pura: encontrar o ponto de apoio ou o ponto de lançamento [...] o momento certo de 

se arremessar no sucesso.” (MENEGHETTI, 2013, p. 323). Trata-se, portanto, de um 

conhecimento interior, oculto, mas extremamente real e determinante. “A psique é a primeira 

e fundamental energia”, não basta a racionalidade e todos os procedimentos técnicos. A 

psicologia própria (e também a coletiva) é elementar, inclusive na economia. 

Nesse sentido, entra a importância e a simplicidade da Ontopsicologia, que oferece a 

técnica, os critérios, que garantem “uma serena racionalidade na administração” (p. 326).  

 

A metódica ontopsicológica realmente consente uma percepção seletiva para atuar a 

solução para o próprio core business no contínuo fractal. Ela dá as coordenadas do 

erro ou da autossabotagem, mas também a estratégia para articular recuperação e 

vantagem. Qualquer problema, qualquer situação tem sempre um ponto otimal para 

crescer e, com os critérios da metódica ontopsicológica, tem-se o baricentro para ver 

e saber qual é o ponto, e depois decidir atuá-lo (MENEGHETTI, 2013, P. 326), 

 

O líder é aquele que toma as decisões, faz as escolhas que definirão o sucesso ou o 

fracasso do empreendimento. Para acessar esse “divino” que há em cada um, a fonte de 

informações puras e conectadas com a realidade do homem e da vida, são necessárias doses 

largas de autoconhecimento. A própria relação Homem- Terra, tão presente na prática da 

agricultura, envolve aspectos metafísicos, mas que, no fundo, são muito simples e 

complementares: Homem e Planeta Terra são feitos da mesma matéria, são complementares, 

pertences a uma mesma unidade (MENEGHETTI, 2017). Continuamente, está-se em osmose 

com a Terra, nessa eco-biologia onde uma interage na outra: 

 

Ao mesmo tempo, essa Terra nos ensina como sermos responsáveis [...]. Do 

momento em que estamos sobre este planeta, é interesse de todos melhorá-lo, porque 

em tal modo que melhoramos a nós mesmos, isto é, um jogo síncrono (MEGHETTI, 

2017, p. 19). 

 

É possível entrar nessa experiência vital que fornece informações basilares, as quais 

permitem extrair indicações precisas, mas antes, é necessário ser único e verdadeiro consigo 

mesmo, conforme ensina Meneghetti (2017). “Existe este outro horizonte, este outro planeta, 

esta outra dimensão: é preciso procurar entrar nesta experiência. Este mundo do qual falo é 

belíssimo e está ao alcance de todos. Mas é preciso mudar o “telescópio”, deve-se substituir 

“os óculos” para ver bem” (p. 47).  
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3 METODOLOGIA 

  

 Neste capítulo será apresentado o método utilizado ao longo do estudo. 

 

3.1 CENÁRIO   

 

 A pesquisa será aplicada em propriedades rurais no município de Restinga Sêca/RS, 

que atuam na produção agrícola. As propriedades nas quais foram aplicados os questionários 

fazem o plantio em áreas que variam de 10 a 550 Hectares.  

 Restinga Sêca está situada na região central do estado do Rio Grande do Sul, estado 

que é terceiro maior produtor de grãos do país, superado apenas pelos estados do Mato Grasso 

e Paraná. De acordo com os dados da Conab, o crescimento será de 6,4% em comparação com 

a safra passada, impulsionado pelas culturas de algodão e milho. A safra de grãos 2018/2019 

no Brasil terminou com uma produção recorde de 242,1 milhões de toneladas de grãos.  

 

3.2 MÉTODOS DA PESQUISA 

 

O estudo classifica-se como uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa; quanto à 

natureza, é aplicada, com objetivo de resolver problemas vivenciados pelos pesquisadores e 

ter o poder de ajudar com conhecimento científico para à sociedade (GIL, 2017). Quanto à 

abordagem, tem como característica de empregar a qualificação, para que seja mensurada 

numericamente a porcentagem (MATIAS-PEREIRA, 2012). 

O delineamento da pesquisa a classifica como descritiva, elaborada também com a 

finalidade de identificar relações entre variáveis. Quanto ao procedimento, à pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso, pois é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real (YIN, 2001),   

 Segundo (GIL, 2017), pode-se aprofundar mais no objeto de estudo e permitir-se o 

grau amplo do conhecimento. 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Etapa 1 – Identificação e escolha de uma técnica do estudo de caso, através de uma 

pesquisa bibliográfica; 

Etapa 2 – Escolha das localidades e produtores rurais a serem pesquisados; 
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Etapa 3 – Visita a uma empresa de aviação agrícola, a fim de explorar melhor o tema e 

compreender sobre o funcionamento de uma organização dessa área; 

Etapa 4 – Visita para a coleta de dados por meio de questionários; 

Etapa 5 – Tabulação dos dados coletados com o auxílio do Word Excel; 

Etapa 6 - Análise dos resultados obtidos e demonstrados através de gráficos; 

Etapa 7 – Conclusão da pesquisa aplicada. 

  

3.4 A COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa envolveu um empresário da Aviação Agrícola, que foi colaborativo no 

estudo sobre o uso da pulverização agrícola e na pesquisa dos clientes que utilizam os 

serviços prestados. A empresa Vimaer Aviação Agrícola forneceu as informações e 

orientações ao longo do processo, as quais foram elementares para a execução do trabalho. 

 A coleta de dados é um processo complexo, porém, precisa ser bem planejado e 

estruturado, pois sem esses principais métodos o trabalho de investigação pode ter um 

agravante muito grande (YIN, 2005). Segundo Freitas (2011), deve existir um nível de 

profundidade significativo dos dados obtidos, para caracterizar e esclarecer dados e aspectos 

singulares do estudo de caso, como apontar igualdades e diferenças quando tabulados com 

outros casos estudados e pesquisado. 

A coleta de dados iniciou-se no mês agosto de 2019, através de visita ao interior do 

município de Restinga Seca/RS, quando foram aplicados questionários sobre informações 

gerais dos produtores e sobre o uso da técnica de pulverização agrícola – Apêndice A – com 

as devidas perguntas necessárias para que fosse feita uma verificação de estudo de caso. 

Foram pesquisados 15 produtores rurais, em uma amostragem por conveniência, para 

compreender como avaliam a aviação agrícola em relação à confiabilidade, preço, nível de 

importância dada a cada umas das esferas que envolvem esse processo entre outras 

informações. 

Também foram feitas pesquisas bibliográficas para embasar esse estudo, entender o 

histórico dessa prática no Brasil, as vantagens que ela proporciona e o contexto de atuação. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário aplicado a produtores rurais da 

cidade de Restinga Sêca/RS. Essa amostra foi escolhida por conveniência, pela facilidade de 
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acesso a esses produtores e porque se pretendeu alcançar profissionais que já faziam uso da 

aviação agrícola na aplicação de defensivos, a fim de atender aos objetivos pretendidos. 

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram tabulados e ilustrados com o uso do software Excel, por meio de 

Gráficos, que serão apresentados nos resultados da pesquisa. 
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4 RESULTADOS  

 

Neste capítulo, serão demonstrados os resultados obtidos a partir das pesquisas.  

 

Gráfico 1 – Gênero dos entrevistados 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 Verifica-se que em relação ao gênero, 100% é do gênero masculino, o que ainda 

demonstra a predominância dos homens no meio rural. 

 

Gráfico 2 – Idade dos respondentes 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019, 

 

 A partir do Gráfico 2, pode-se visualizar que 26% dos respondentes estão na faixa 

etária dos 76 a 85 anos, 23% está na faixa dos 66 a 75 anos, 20% está na faixa dos 56 a 65 

anos. Conclui-se que a maioria das idades compreende uma faixa etária mais madura, visto 

que apenas 15% dos respondentes são mais jovens, cujas idades são inferiores a 35 anos. 

100%

0%
Gênero dos Entrevistados
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6%
9%

16%

20%

23%

26%

Idade Média dos Agricultores
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56 a 65 anos

66 a 75 anos

76 a 85 anos



21 
 

 

Gráfico 3 – Formação escolar dos respondentes. 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Por meio do Gráfico 3, visualiza-se que 37% dos agricultores entrevistados têm estudo 

até o ensino médio, 36% concluíram o ensino superior nas suas devidas áreas, 18% e 9% do 

restante dos entrevistados estão em fase de conclusão ou já terminaram pelo menos o ensino 

fundamental. 

 

Gráfico 4 – Tamanho da área plantada 

    

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

  

De acordo com as respostas dos entrevistados, 50% deles plantam em áreas de 101 a 

250 Hectares; 17% plantam entre 501 a 550 Hectares; 17% plantam em áreas de 301 a 450 

Hectares; 8% cultivam uma área de 251 a 300 Hectares e, por fim, o os 8% restantes plantam 

de 10 a 50 Hectares. Ou seja, trata-se de uma amostra com produtores de diferentes 

realidades, visto que a amplitude de áreas cultivada é bem alta. 
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Gráfico 5 – Tempo de uso da aviação agrícola 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

     

 Em relação ao tempo de uso da aviação, pode-se afirmar que 46% dos agricultores 

fazem uso da aplicação aérea entre 11 a 20 anos, 23% fazem o uso da aplicação aérea entre 21 

a 30 anos e 15% fazem uso do serviço há menos de 10 anos. Esse Gráfico demonstra que 

esses produtores aderiram essa técnica há bastante tempo, o que leva a inferir que estão 

satisfeitos com os resultados que alcançam por meio dela. 

 

Gráfico 6 – Confiança no serviço de aviação agrícola 

   

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

            

 Pelo Gráfico 6, evidencia-se a confiança que os produtores têm na aviação agrícola, visto que 

que 93% dos respondentes estão satisfeitos com os serviços, o que leva a acreditar que, para 

essa parcela, o serviço possui importância, oferece benefícios e resultados. Em contraponto, 

7% dos respondentes não confiam na aviação agrícola, ou seja, não tiveram uma boa 

experiência ou simplesmente não acreditam nesse método.  
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Gráfico 7 – Confiança nas aeronaves 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 Visualiza-se, por meio do Gráfico 7, que o percentual de respondentes afirmando 

confiar nas aeronaves agrícolas é de 99%. As aeronaves são equipadas com alta tecnologia, 

propiciando um serviço eficiente e seguro. 1% dos respondentes sente-se em dúvida em 

relação à aviação agrícola e sua tecnologia. 

 

Gráfico 8 – Preço do serviço 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 Foi questionado aos produtores, também, se achavam justo o valor cobrado pelo 

serviço de pulverização agrícola aérea. Visualiza-se, por meio do Gráfico 8, que 97% dos 

respondentes acham o preço cobrado pelo serviço justo; 3% dos entrevistados não estão 

satisfeitos com os valores cobrados, visto que se trata de um processo de alto custo. 
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Gráfico 9 – Avaliação dos fatores que envolvem a aviação agrícola 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

  

 Para atender ao objetivo principal da pesquisa, os produtores pesquisados atribuíram 

um grau de importância para as esferas: Produtividade; Preço da Aplicação; Qualidade da 

aplicação; Piloto Qualificado; Regulamentação e Fiscalização da Aplicação; Atendimento 

Pré-aplicação; Atendimento Pós- aplicação; Flexibilidade e Qualidade; Eficiência e 

Uniformidade; Rapidez. O grau de importância varia entre muito importante, importante, 

neutro, pouco importante e sem importância.  

No Gráfico 9 está ilustrado que 80% dos respondentes avaliam que eficiência e 

produtividade na aviação agrícola são muito importantes; 40% afirmam que flexibilidade, 

qualidade na aplicação, rapidez, regulamentação e fiscalização das aplicações são fatores 

importantes para aplicação de defensivos utilizando-se a aviação.  20% afirmam ser pouco 

importante o atendimento pós aplicação e o preço cobrado pelo serviço. Por fim, 10% 

afirmam ser sem importância a qualificação do piloto e o atendimento pré-aplicação. 

Esses dados demonstram, de forma indireta, uma ordem de prioridades dos produtores 

em relação ao que esperam da aviação agrícola na atividade rural: preocupam-se, 

primeiramente, com a eficiência e uniformidade do processo, para que ele garanta a 

produtividade esperada. Em contraponto, não é considerado um fator de grande importância a 

qualificação do piloto para a condução da atividade. Em segundo lugar, o produtor preocupa-

se com a flexibilidade, qualidade na aplicação e a rapidez que ela proporciona.   
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Gráfico 10 – Indicação para o uso de aviação agrícola 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

            

 O Gráfico 10 ilustra a possibilidade de o produtor rural indicar o uso de aviação 

agrícola para aplicação de defensivos. A partir dele, pode-se concluir que 92% dos 

respondentes confiam e são a favor do uso de aviões para a atividade agrícola, 8% não 

confiam e não indicam o uso de aviões agrícolas. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA 

  

Para a realização do estudo, a empresa Vimaer Aviação Agrícola foi a parceira que 

forneceu informações necessárias para melhor compreensão do tema e as particularidades da 

aviação agrícola. 

A empresa localiza-se na cidade de Itaqui, na região oeste do Rio Grande do Sul. É 

composta por três aeronaves agrícolas, modelo IPANEMA 202A. A empresa estrutura-se com 

uma equipe de quatro técnicos agrícolas, dois engenheiros agrônomo e três pilotos agrícolas. 

Visam sempre atender o cliente de forma mais ágil, ressaltando as características que fazem 

da pulverização por meio de aeronaves um grande sucesso para a atividade agrícola: 

eficiência da aplicação e uniformidade, atendimento de qualidade e equipe técnica 

qualificada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo realizar um estudo de 

caso para demostrar a importância da aviação agrícola para as propriedades rurais, 

especificamente para pulverização, no combate às pragas. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa de campo, em que foram levantados dados sobre produtores rurais escolhidos para a 

pesquisa.  

A partir dos questionários respondidos pelos produtores, foi possível concluir que 80% 

dos agricultores respondentes fazem o uso da aviação agrícola e que estão satisfeitos com os 

resultados. Ficou ainda demonstrado que 46% dos produtores fazem uso da aviação agrícola 

por mais de 11 anos, atendendo ao segundo objetivo específico da pesquisa.  

De acordo com os resultados encontrados, 92% dos produtores pesquisados indicariam 

o serviço de aviação agrícola a outros, o que demonstra a grande aceitação desse serviço pelos 

produtores, o que evidencia a eficácia do processo. Dentre as vantagens que essa prática 

oferece aos produtores, salientam-se a eficiência e uniformidade na aplicação dos defensivos, 

produtividade, rapidez e qualidade no procedimento. Além disso, a pulverização agrícola é 

um processo mais sustentável, com menores danos ao meio ambiente, devido à menor 

utilização de água em relação às máquinas terrestres. 

Quanto à confiança no serviço de pulverização aérea, 93% dos respondentes 

responderam afirmativamente, ou seja, confiam no serviço, e 99% deles confiam nas 

aeronaves. Esse resultado atende ao terceiro objetivo específico da pesquisa, que era o de 

identificar a confiabilidade atribuída pelos produtores em relação à aviação agrícola. 

Contemplando o quarto objetivo específico, foi estudada uma empresa do ramo da 

aviação agrícola, a qual forneceu orientações para execução do trabalho, bem como 

informações referente a sua estruturação e sobre o diferencial que a técnica da aplicações de 

defensivos de modo aéreo oferece aos produtores. 

Analisando-se os resultados da pesquisa, percebe-se que a aviação agrícola se 

apresenta como uma proposta alternativa o método tradicional de pulverização, bem aceita 

entre os produtores rurais, os quais reconhecem os seus benefícios e vantagens que ela 

propicia. Embora ela represente um custo alto, a grande maioria dos produtores entende como 

um valor justo cobrado, o que significa que o procedimento possui uma taxa de retorno 

favorável. 

Por fim, considera-se atingido o objetivo principal do trabalho que foi de demonstrar a 

importância do uso da aviação agrícola na aplicação de defensivos agrícolas nas propriedades 
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rurais, bem como o nível de importância atribuída pelos produtores rurais para os principais 

fatores que envolvem essa atividade. 

 

  



28 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. Conheça um pouco sobre a 

Aviação Agrícola 2016. Disponível em: <http://www.anac.gov.br/noticias/2016/conheca-um-

pouco-sobre-a-aviacao-agricola>. Acesso em: 13 out. 2019. 

 

ARAUJO, E. C. de. Vantagens principais da aplicação aérea. 2015. Disponível em: 

<http://sindag.org.br/wp-content/uploads/2016/11/Vantagens-principais-da-aplicaçãoo-

aérea.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2019. 

 

AGROLINK (Ed.). O que é Aviação Agrícola. 2016. Disponível em: 

<https://www.agrolink.com.br/aviacao/historia_361347.html>. Acesso em: 23 out. 2019. 

 

BACHA, C.J. C. Economia e política agrícola no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADADO - CEPEA.            

PIB do agronegócio brasileiro. <http://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-

brasileiro.aspx->. Acesso em: 29 out. 2019 

 

EMBRAER. Vantagens da Pulverização Aérea. Disponível em: 

<https://embraer.com/global/en/agricultural-aviation>. Acesso em: 14 out. 2019. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Dados 

Econômicos. Disponível em: <https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-

economicos>.  Acesso em: 29 out. 2019. 

 

FREITAS, W. RS; JABBOUR, J.C. Utilizando estudo de caso (s) como estratégia de pesquisa 

qualitativa: boas práticas e sugestões. Revista Estudo & Debate, v. 18, n. 2, 2011. 

 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

I.Riedi Agrocultura – 33ª Edição da Revista de Setembro, Outubro e Novembro de 2019. 

Disponível em: <http://iriedi.com.br/revistas>.  Acesso em: 28 out. 2019. 

      

MATIAS-PEREIRA, J. Manual da metologia da pesquisa cientifica. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

MENEGHETTI, A. Psicologia Empresarial. São Paulo, SP: FOIL, 2013. 

 

MENEGHETTI, A. Projeto Terra. Recanto Maestro: Fundação Antonio Meneghetti, 2017. 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA.         

Brasil fecha safra 2018/2019 com recorde de 242,1 milhões de toneladas de grãos. 

<http://www.agricultura.gov.br/noticias/brasil-fecha-safra-2018-2019-com-recorde-de-242-1-

milhoes-de-toneladas-de-graos>. Acesso em: 29 out. 2019. 

  

SCHRÖDER, E. P. Efeito do óleo vegetal agróleo na eficiência do herbicida 2,4-D aplicado 

por via aérea em arroz irrigado. In: Congresso Brasileiro De Arroz Irrigado, 4. Santa 

http://www.anac.gov.br/noticias/2016/conheca-um-pouco-sobre-a-aviacao-agricola
http://www.anac.gov.br/noticias/2016/conheca-um-pouco-sobre-a-aviacao-agricola
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/sobre-o-cepea.aspx
http://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx
http://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx
https://embraer.com/global/en/agricultural-aviation
https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos
https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos
http://iriedi.com.br/revistas
http://www.agricultura.gov.br/noticias/brasil-fecha-safra-2018-2019-com-recorde-de-242-1-milhoes-de-toneladas-de-graos
http://www.agricultura.gov.br/noticias/brasil-fecha-safra-2018-2019-com-recorde-de-242-1-milhoes-de-toneladas-de-graos


29 
 

 

Maria, RS, 2005. Anais. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Agosto. 

2005. pp. 209- 210.  

 

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA – SINDAG. 

Brasil possui 2.194 aeronaves agrícola 2019. Disponível em: <http://sindag.org.br/pesquisa-

brasil-possui-2-194-aeronaves-agricolas/>. Acesso em: 15 nov. 2019 

 

YIN. R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

 

 

 

  

http://sindag.org.br/pesquisa-brasil-possui-2-194-aeronaves-agricolas/
http://sindag.org.br/pesquisa-brasil-possui-2-194-aeronaves-agricolas/


30 
 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO – AVIAÇÃO AGRÍCOLA 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

 

Data:___/___/___ 

1. Telefone:_________________________________________________________ 

 

2. Idade:_________      

 

3. Sexo: Feminino (     )      (    ) Masculino     

 

4. Formação: 

            (   ) Médio Incompleto     (   )Médio Completo                                                                                                                                  

(   ) Superior Incompleto  (   ) Superior completo                                                              

(   ) Especialização           (   ) Outros ___________________________________ 

 

5. Cidade em que reside:_______________________________________________ 

 

6. Localidade da lavoura:_______________________________________________ 

 

7. Por que você utiliza a Pulverização 

Agrícola:_________________________________________________________ 

 

8. Quantos Hectares você 

planta:____________________________________________________________ 

 

9. Quanto tempo você usa na Aviação 

Agrícola:_________________________________________________________ 

 

10. Você confia no serviço prestado pela Aviação Agrícola: (   ) Sim         (   ) Não  

Porquê:___________________________________________________________ 

 

 

11. As aeronaves Agrícolas passam confiança nas aplicações para o 

produtor:__________________________________________________________ 

 

12. Você acha justo o preço cobrado pelo serviço prestado: (   ) Sim     (   ) Não 

Porquê:___________________________________________________________ 

 

13. Qual sua avaliação sobre os seguintes itens: 
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Questionário sobre 

Aviação Agrícola 
1 2 3 4 5 

Produtividade           

Preço da Aplicação           

Qualidade da aplicação           

Piloto Qualificado           

Regulamentação e 

Fiscalização da Aplicação           

Atendimento Pré-aplicação           

Atendimento Pós- aplicação      

Flexibilidade e Qualidade      

Eficiência e Uniformidade 
     

Rapidez  
     

 

1. Sem importância 

2. Pouca importância  

3. Neutro  

4. Importante 

5. Muito Importante  

 

 

 

 


