
MERCADOS AGRÍCOLAS E 

O POTENCIAL PARA A 

AVIAÇÃO AGRÍCOLA 



•WPAC



WPACWPAC

O crescimento da demanda mundial por alimentos 
e energia produzidos de forma sustentável é certo.

 A demanda por alimentos se

expandirá de 2,45 bi de toneladas de

alimentos, para 3,97 bi.

 Será necessário dobrar a produção

agrícola mundial em 18 anos.
WPAC

Fonte : VAZ, J.C. Bienal do Agronegócio Cuiabá – MT - 2009

http://www.noticiasagricolas.com.br 



Fonte: FAO
Elaboração: AgraFNP 

DISPONIBILIDADE DE TERRAS
Milhões de hectares 
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Agricultura Pastagens e áreas não utilizadas

Fonte : Agronegócio brasileiro:  potencialidades e desafios
Jacqueline D. Bierhals – AGRAFNP -2010

O MUNDO: 
ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?
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FUTURO  NAS APLICAÇÕES  

•WPAC

 O Brasil será o país que apresentará

maior crescimento em produção e

exportações no setor agrícola no mundo

até 2020.

•Fonte: O Estado de S. Paulo. (Março 2007) .

• Organização Mundial do Comércio (OMC).
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OCDE – PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ATÉ 2020

10 / 15%

10 / 15%

4%
26%

26%

40%

7%

A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para

atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a

produção, com previsão de aumento de 40% no período.
(OCDE, 06.15.2010)

Mapa da população subnutrida (em % da pop total)

% de aumento 

da produção

WPAC
Fonte : O Agronegócio do Mercosul no Cenário Mundial

Slide cortesia – Dr.Roberto  Rodrigues - Congresso Mercosul 2011



O grande desafio da humanidade no Século 

XXI

» Compatibilizar o crescimento da produção agrícola

(alimento, fibra e energia) com a preservação dos recursos

naturais.

Ambiental

Econômica

Social

SUSTENTABILIDADE

Fonte : O Agronegócio do Mercosul no Cenário Mundial

Slide cortesia – Dr. Roberto  Rodrigues - Congresso Mercosul 2011

WPAC



O agronegócio brasileiro iniciou 2014 com avanço 

das exportações e, no primeiro trimestre, produtos 

agropecuários representaram 45% do faturamento 

obtido com tudo que foi exportado pelo País. 

Fonte : 

http://www.agrolink.com.br/noticias/ClippingDetalh

e.aspx?CodNoticia=198042 Maio-2014 
WPAC

http://www.agrolink.com.br/noticias/ClippingDetalhe.aspx?CodNoticia=198042


O agronegócio é entendido como a soma de quatro segmentos:

 (a) insumos para a agropecuária,

 (b) produção agropecuária básica ou, como também é chamada,

primária ou “dentro da porteira”,

 (c) agroindústria (processamento)

 (d) distribuição.

 Obs. A análise desse conjunto de segmentos é feita para o setor

agrícola (vegetal) e para o pecuário (animal). Ao serem somados, com

as devidas ponderações, obtém-se a análise do agronegócio.
Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  WPAC



O volume exportado de soja mais que dobrou no

comparativo trimestral (101, 27%); houve bons

aumentos também nas vendas de carne bovina

(21,92%), óleo de soja (20,79%), café (10,5%), farelo

de soja (12,20%), madeira (10,76%) e celulose

(5,43%). Por outro lado, as exportações de etanol

diminuíram 46,45% e as de açúcar, 8,71%. O volume

de milho também baixou, 37,19%, segundo os

cálculos do Cepea.



Fonte : Slide extraído de

Cenários do agronegócio para

o horizonte 2023 e estratégias

para o Estado de São Paulo

Dr. Paulo E. Cruvinel

Embrapa - Instrumentação

Agropecuária.
WPAC



Fonte : Slide extraído de

Cenários do agronegócio para

o horizonte 2023 e estratégias

para o Estado de São Paulo

Dr. Paulo E. Cruvinel

Embrapa - Instrumentação

Agropecuária.
WPAC
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 Agricultura - incluindo culturas ,

pecuária, florestal , pesca e aquicultura

é a principal atividade humana

responsável por recursos naturais

gestão a nível local e regional.

 Trinta por cento do terra da terra é

utilizada para cultivos e pastagens , e 70

por cento de toda captada água doce

é dirigida para irrigação para produzir o

alimento
WPAC



Distribuição global dos riscos associados com 

os principais sistemas de produção agrícola

WPAC



Distribuição global dos riscos associados com os 

principais sistemas de produção agrícola

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014
WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

A safra nacional de cereais, leguminosas e

oleaginosas1 totalizou 189,4 milhões de toneladas2,

superior 0,7% à obtida em 2013 (188,2 milhões de

toneladas).

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

A estimativa da área a ser colhida em 2014, de 55,6

milhões de hectares, apresentou acréscimo de 5,3%

frente à área colhida em 2013 (52,8 milhões de

hectares).

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

O arroz, o milho e a soja são os três principais

produtos deste grupo, que somados representaram

91,4% da estimativa da produção e responderam por

85,3% da área a ser colhida.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

CANA-DE-AÇÚCAR - A produção nacional de cana-

de-açúcar estimada para 2014 é de 737.953.150

toneladas e apresenta um crescimento de apenas

93.804 toneladas em relação a 2013.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

A área destinada à colheita no ano apresenta um

acréscimo de 0,1%. O rendimento médio deverá cair

0,1%.

WPAC

CANA-DE-AÇÚCAR



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

Na Região Sudeste concentra-se 66,5% da produção

nacional. O estado de São Paulo, que é responsável

por 54,8% da produção brasileira não apresenta

variações em relação a 2013, segundo o GCEA

estadual

WPAC

CANA-DE-AÇÚCAR



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

LARANJA - O país deverá produzir em 2014,

16.333.255 t de laranja (400,3 milhões de caixas de

40,8 kg), safra 0,2% superior à produção obtida em

2013.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 LARANJA -

São Paulo, o maior produtor do país, com 72,4% de

participação na produção nacional, aponta uma

produção de 11.830.000 t (290,0 milhões de caixas).

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 LARANJA

A crise no Mercado Europeu e as sanções impostas

pelos EUA, grandes compradores do suco brasileiro,

foram apontadas como responsáveis pelos prejuízos à

citricultura nacional.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

Houve erradicação de pomares em 2013, reflexo do

período difícil por que passa a citricultura, principalmente a

laranja destinada à indústria de suco. Estas evidências de

perda de área (43.535 ha) poderão ainda sofrer novas

reavaliações pelo GCEA/SP durante o ano de 2014.V

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

Persistem os problemas fitossanitários como CVC

(Clorose Variegada dos Citros), a pinta-preta, a leprose,

o cancro cítrico e o “greening”, doença bacteriana que

vem exigindo medidas preventivas por parte do

governo do estado.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

ALGODÃO HERBÁCEO (em

caroço) - A produção nacional

de algodão é de 4,2 milhões de

toneladas, devido principal-

mente ao aumento da área

plantada, de 8,5%, percentual

atribuído às boas perspectivas

de preços para o produto na

safra 2014.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 ALGODÃO HERBÁCEO (em

caroço).

O rendimento médio nacional

deve crescer 1,8%. Em 2014 a

produção cresce 23,5% em

relação à safra colhida em 2013

devido ao significativo

incremento na área plantada

(21,2%).
WPAC



Fonte : BRASIL PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO. MAPA – AGE  2010/2011 a 2020/2021
WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 ARROZ (em casca) - A estimativa

para safra 2014, com uma área a

ser colhida de 2.392.295 ha, é

uma produção esperada de

12.660.899 t e o rendimento médio

esperado de 5.292 Kg/ha, maiores

respectivamente em 1,8%, 7,7% e

5,7%, quando comparados aos

dados da safra anterior.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 ARROZ (em casca)

 RS, maior produtor nacional, participa

com 68,1% da produção nacional,

aguarda para esta safra uma produção

de 8.626.868 t, numa área a ser colhida

de 1.115.588 ha, com um rendimento

médio esperado de 7.733 kg/ha,

maiores respectivamente em 6,5%,

2,9% e 3,5%, quando comparados aos

dados da safra anterior.
WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 ARROZ (em casca)

 A atual estimativa de 7.733 kg/ha,

é 2,0% superior à informação de

fevereiro. Com este ajuste, a safra

2014 passa a ter o maior

rendimento já obtido no estado,

superando o antigo recorde de de

7.648 kg/ha, obtido na safra de

2011.
WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014
WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 As projeções de produção de milho

no Brasil indicam um aumento de

12,7 milhões de toneladas entre as

safras 2010/2011 e 2020/2021.

WPAC



IBGE – Levantamento sistemático da produção agrícola. Março 2014

 milho no Brasil

Em 2020/2021 a produção deverá situar-se em

65,5 milhões de ton., e o consumo em 56,0

milhões. Esses resultados indicam que o País

deverá fazer ajustes no seu quadro de

suprimentos, de modo a garantir o

abastecimento do mercado interno e obter

algum excedente para exportação, estimado em

14,3 milhões de toneladas em 2020/2021.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  
WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

 As culturas que tiveram elevação no

faturamento anual foram: arroz (2,65%),

banana (4,91%), batata (69,87%), cacau

(5,53%), fumo (9,96%), mandioca (30,65%),

soja (14,49%), tomate (17,83%), trigo

(76,81%) e uva (11,29%).

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

 Com exceção da soja, mandioca e uva, os

demais apresentaram cenários positivos tanto

para preços quanto para quantidades em 2013.

 Para a soja a valorização vincula-se à maior

produção anual

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

 No caso da laranja, a queda de preço anual, de

31,75%, ocorreu somente no primeiro semestre

do ano. De acordo com a equipe

Hortifruti/Cepea, as altas registradas a partir

de outubro foram em decorrência do baixo

rendimento médio das frutas, que, por sua vez,

atrelou-se ao excesso de chuvas na época de

maturação.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

Assim, para a indústria atingir o volume de suco

planejado, necessitou de uma maior quantidade da

fruta, aquecendo a demanda. Já em termos de

produção, houve baixa de 14,76%.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

Segundo informações do IBGE, a menor demanda

europeia e os bloqueios alfandegários dos EUA (a

partir de 2012), por reduzirem o fluxo das

exportações brasileiras de suco de laranja, foram

importantes fatores de desestímulo à produção

citrícola.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

Além destes fatores, destaca-se que o cinturão cítrico

de São Paulo (responsável por 72% da produção

nacional), sofre com a persistência de problemas

fitossanitários.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

Para o algodão, a pressão sobre o faturamento

anual decorreu da queda de 32,58% na produção.

De acordo com o IBGE, este quadro é resultado das

regularizações de estoques (das safras colhidas em

2011 e 2012), da crise da Zona do Euro e da alta

rentabilidade da soja (e consequente concorrência

por área).

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

 Algodão

Essa redução de área plantada elevou os preços

em 19,36% em 2013, amenizando a queda de

competitividade da cultura. Segundo pesquisadores

do Cepea, a retomada da demanda interna e das

exportações também alavancou as cotações.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

No caso do milho, a redução da renda

ocorreu pela queda de 14,47% nos preços em

2013. De acordo com pesquisadores do

Cepea, as sucessivas desvalorizações ao

longo do ano foram relacionadas à produção

nacional recorde e às incertezas quanto à

demanda externa.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

• Milho

Além disso, a produção norte-americana, também

recorde, influenciou o movimento baixista. Apesar

da expressiva queda, nos últimos dois meses do

ano as cotações aumentaram no mercado interno,

fato atrelado à firme demanda por parte das

indústrias consumidoras, que antes estavam

retraídas no aguardo de queda de preços.

WPAC



O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

Fonte : GDP Agribusiness – Brazil Outlook – CEPEA – 2013  

• Milho

Quanto à produção nacional, a alta foi de 11%

em relação a 2012.

Segundo pesquisadores do Cepea, a elevação

ocorreu devido aos aumentos de área e, também,

ao clima favorável à cultura em quase todas as

regiões produtoras.

WPAC



Fonte : Dezembro de 2013/Janeiro de 2014 - HORTIFRUTI BRASIL .

O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

WPAC



Fonte : Dezembro de 2013/Janeiro de 2014 - HORTIFRUTI BRASIL .

O DESEMPENHO DA AGRICULTURA EM 2013 

WPAC



Avaliando Deposições
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 O Brasil registrou recorde de importação de batatas

pré-fritas congeladas nos dez primeiros meses de

2013. elevação do volume importado (23% maior

que o mesmo período de 2012) é o crescimento da

demanda pelo produto, em consequência da

praticidade do mesmo.

Brasil tem recorde

de importação de pré-fritas

Fonte : HORTIFRUTI BRASIL - CARDOSO, I.S. ; RAMOS, R.M. ; SILVA,A.R. Dez. 2013/Jan.2014. 
WPAC



 Além disso, a comercialização com a Argentina,

interrompida por entraves burocráticos em alguns

períodos de 2012, foi normalizada em 2013, o que fez

com que o volume importado pelo Brasil do Mercosul

aumentasse 62% até outubro.

Brasil tem recorde

de importação de pré-fritas

Fonte : HORTIFRUTI BRASIL - CARDOSO, I.S. ; RAMOS, R.M. ; SILVA,A.R. Dez. 2013/Jan.2014. 
WPAC



 Na temporada (2013) , estima- -se que 74% do

consumo de pré-fritas tenha sido produzido fora do

país, o que indica um potencial de aumento na

produção nacional do produto.

Brasil tem recorde

de importação de pré-fritas

Fonte : HORTIFRUTI BRASIL - CARDOSO, I.S. ; RAMOS, R.M. ; SILVA,A.R. Dez. 2013/Jan.2014. 

Obs. : A expectativa é de potencial de expansão de 5 a 10% ao ano para a indústria nacional

WPAC



Café - Mercados

Principais Produtores:

1º Minas Gerais
Destaque para:
Terras altas do sul de Minas
Triângulo Mineiro
Zona da Mata Mineira

2º Espírito Santo

3º São Paulo

4º Bahia

Fonte : Principais Produtos Agrícolas

Prof. Pasquetti / UnB Planaltina  - 2009 
WPAC



Fonte :  http://www.slideshare.net/cafeicultura/estudo-do-bradesco-sobre-o-caf-com-dados-de-1999-2009 - 2010

Estudo do Bradesco sobre o café com dados de 1999 – 2009

Fonte  :   CONAB.  Elaboração – BRADESCO  - DEPEC
WPAC

http://www.slideshare.net/cafeicultura/estudo-do-bradesco-sobre-o-caf-com-dados-de-1999-2009
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Aplicação Aérea em Café

divulgação WPAC



• Piper 

Pawnee

WPAC

Aplicação Aérea em Café 
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Fonte : Multifertizantes-2011
PEREIRA. 
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Aviação Agrícola na área Florestal 

WPAC



Contrôle  Fitossanitário

Adubação

Combate a incêndios

Semeadura de espécies

florestais
WPACWPAC



WPAC

ENSAIO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

FERTILIZANTES EM

REFLORESTAMENTO -2011 



Ensaio de distribuição de fertilizantes em 

reflorestamento -2011 WPAC



WPAC

ENSAIO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

FERTILIZANTES EM

REFLORESTAMENTO -2011 



WPAC

ENSAIO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

FERTILIZANTES EM

REFLORESTAMENTO -2011 



O CONTROLE DE FORMIGAS COM O 

USO DE AERONAVES

Foto : Andiyan Lutfi / 

Cortesia da Sony World 

Photography Awards 2011

Foto : Villela Aviação Agrícola - 2010 WPAC



DANOS PROVOCADOS POR FORMIGAS

Foto : Cortesia - Villela Aviação Agrícola - 2010 WPAC



DANOS PROVOCADOS POR FORMIGAS

Foto : Cortesia  - Villela Aviação Agrícola - 2010 WPAC

Foto : 
Aplitec



Foto : Cortesia - Villela Aviação Agrícola - 2010 WPAC

Carregamento de 

Formicidas 

Aplicações entre 10 a 50 kg/ha dependendo da infestação



Foto : Cortesia - Villela Aviação Agrícola - 2010 WPAC

Carregamento de 

Formicidas 

Aplicações entre 10 a 50 kg/ha dependendo da infestação



DISTRIBUIÇÃO

Foto : Villela Aviação Agrícola - 2010
WPAC



TRANSPORTE

Foto : Villela Aviação Agrícola - 2010 WPAC



PRAGAS IMPORTANTES DA CULTURA DO 
EUCALIPTO 

 Gonipterus scutellatus - Gorgulho do eucalipto

Glycaspis brimblecombei – Psilideo de concha

Leptocybe invasa – Vespa de galha

Thaumastocoris peregrinus – Percevejo bronzeado

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008
•WPAC



GORGULHO DO EUCALIPTO

Distribuição geográfica no Brasil:

- RS: 1955

- SC: 1982

- PR: 1979 – G. scutellatus

- SP: 1992 (Itararé)

ES: Constatado em 2003 (Aracruz)

Gonipterus scutellatus (Coleoptera: Curculionidae)

G. scutellatus ataque em E. urophylla x E. grandis (urograndis)

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008
•WPAC



Desfolha causada por larvas e adultos de G. scutellatus
Fotos: Wilcken, C. F.

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008

•WPAC



Desfolha causada por larvas e adultos 

de G. scutellatus

Fotos: Wilcken, C. F.

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008

•WPAC



Brasil - Detecção da praga 
em 2003 – Mogi Guaçu SP

PSILIDEO DE CONCHA

Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae)

Região Sul e Sudeste

Distribuição:

EUA (Califórniae Flórida) México,

Ilhas Maurício (África), Chile,

Argentina, Uruguai e Colômbia `Ciclo total: 21 a 24 dias

•WPAC



Sintomas: folhas 

com mela e 

fumagina
Fotos: Wilcken, C. F.

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008

•WPAC



Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae)

Distribuição:  

Argéria, Irã, Israel, Itália, 

Jordânia, Quênia, Marrocos, 

Espanha, Síria, Turquia, Uganda.

• Brasil

Detecção: Bahia – 2008

VESPA-DE-GALHA

Fotos: Wilcken, C. F.

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008

•WPAC



Leptocybe invasa -DANOS

Foto: Wilcken, C. F.

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008

•WPAC



Folhas de E. camaldulensis. 

Ovos

Ninfa

Adulto

Fotos: Wilcken, C. F.
(3mm)

PERCEVEJO BRONZEADO DO 

EUCALIPTO

• Brasil - Detecção em maio de 2008

 Fonte : Profa. Dra. Nádia C. de Oliveira – FICM/PR - I SIMPROT/2008

SP

RS

MG

Distribuição:

África do Sul; 

Argentina; 

Uruguai

•WPAC



Aplicação de Fungicidas e 

Inseticidas em  

Seringueira 

•WPAC



•WPAC

Aplicação de Fungicidas e 

Inseticidas em  

Seringueira 



Aplicação de Fungicidas e 

Inseticidas em  

Alamo

•WPACFotos : Cmte Dell’Aglio



Semeadura

Serra do Mar •Preparação

•Sementes

•Sementes 

Pelotizadas

•Lançamento

WPACWPAC



WPAC

Foto : Diogo- Globo Aviação -

MA



Preservação do meio ambiente   

 Floresta Amazônica;

 Mata Atlântica;

 Floresta de Araucária;

 Cerrado;

 Caatinga;

 Campos do Sul;

 Pantanal;

 Ecossistemas Marinhos e Costeiros.WPACWPAC



•Fonte: MONITORAMENTO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS E QUEIMADAS NO BRASIL - João Antonio Raposo Pereira

• Programa Proarco – MMA-IBAMA - FLORESTA 34 (2), Mai/Ago, 2004.
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, ...... o Brasil contribui com cerca de 3% do total global e da

contribuição brasileira, cerca de 65% são originados por atividades

relacionadas ao desmatamento, queimadas e incêndios florestais.

WPAC



• Perda temporária da vegetação e da fauna .

• Impacto ambiental …Por quanto tempo ?

•Fonte : PLANNING POST-FIRE MANAGEMENT CEAM Ramon Vallejo
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“ A Importância para a Aviação 

Agrícola na área Florestal ”

Foto : Diogo- Globo Aviação -

MA

../../../palestra cafe/Combate com Saulo_xvid.avi
../../../palestra cafe/Combate com Saulo_xvid.avi


WPAC

 O esquema para o controle de incêndios

florestais contempla a definição de

responsabilidades para o combate
imediato aos focos de incêndio ....
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Foto : Diogo- Globo Aviação -

MA



WPAC

 .... e acesso a materiais e equipes devidamente treinadas (brigadas
de incêndio).
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MA



“CONDIÇÕES 

ATMOSFÉRICAS

ESTRATÉGIAS DE COMBATE”

 Não Atinge o Alvo

Dimensões Imprevistas

Concentração Imprevista

Fonte : Comportamento do Fogo – Aerofogo 2007
Mônica Sarmento - MAPA

Lançamentos efetuados 
no perímetro do fogo, 
sofrem alterações de 

padrão devido a 
correntes convectivas e  

ocorrência de 
turbulência 

WPAC



COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

AS ESTRATÉGIAS PODEM SER DIVIDIDAS 

BASICAMENTE EM 2 TIPOS : 

 Ataque direto - sobre os pontos mais quentes ou de
atividade mais intensa (em incêndios de grandes
proporções), identificados pela cor mais escura e maior
densidade de fumaça.

Fonte : A prática do combate aéreo nos incêndios florestais
Vladimir Leonardo Zanca - 2009

Foto – Diogo – GLOBO AV. AGRÍCOLA – 2009
WPAC

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/florestal/programas_e_projetos/prevfogo_-_sistema_nacional_de_prevencao_e_combate_aos_incendios_florestais.html


O Air Tractor está alijando retardantes

objetivando o controle do fogo em áreas onde

os caminhões de bombeiro não conseguem ir.

WPACWPAC



Qualidade Total em Combate a Incêndios
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LEIS E REGULAMENTOS:

A Aplicação Aérea é a única forma de
aplicação de agroquímicos para a qual existem
LEIS e REGULAMENTOS ESPECÍFICOS que
normatizam a atividade em toda sua amplitude,
inclusive sob a ótica de proteção ambiental.

WPACWPAC



AVIAÇÃO AGRÍCOLA & APLICAÇÃO 

TERRESTRE EM SOJA E MILHO 

WPACWPAC

Foto : 
Aplitec



Equipe:

Prof. Dr. Ulisses R. Antuniassi

FCA/UNESP - Botucatu/SP

Prof. Dr. Wellington Pereira Alencar de Carvalho

UFLA - Lavras/MG

Prof. Dr. João Paulo A. Rodrigues da Cunha

UFU - Uberlândia/MG

Apresentação

Foto : 
Aplitec



Introdução

A FEPAF (Fundação de Estudos e Pesquisas 
Agrícolas e Florestais), em parceria com:

• ANDEF

• SINDAG (Sindicato Nacional das Empresas de 
Aviação Agrícola) 

• Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP

• Universidade Federal de Lavras

• Universidade Federal de Uberlândia

Apresentam o detalhamento da proposta de 
implantação de um sistema voluntário 
de certificação para aplicadores aéreos

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP

Foto : 
Aplitec



Introdução

Principal objetivo do programa de certificação:

• Incentivar a capacitação e a qualificação de 
empresas de aviação agrícola e de operadores 
aeroagrícolas privados

Enfoques primários:

• Aprofundamento do conceito de 
responsabilidade e sustentabilidade das 
operações;

• Melhorias na qualidade das 
pulverizações;

• Redução de riscos de impacto 
ambiental destas atividades.

Foto : 
Aplitec

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



Gestão

• Projeto com financiamento privado coordenado 
pelos representantes das universidades 
(UNESP, UFLA e UFU) junto a Fundação de 
Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais 
(FEPAF);

• Operacionalização: UNESP, UFLA e UFU;

• Apoio institucional e operacional da ANDEF e do 
SINDAG;

• Projeto com financiamento 100% privado, 
custeado pelas taxas de certificação 
(a serem pagas pelas empresas 
certificadas)  e através de um aporte 
financeiro da ANDEF.

Foto : 
Aplitec

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



Gestão

• O sistema de certificação deverá ser encarado 
pelo agronegócio e pelos órgãos oficiais com o 
devido caráter institucional;

• Cronograma de implantação: 

Projeto com ciclo de 8 semestres (4 anos): de 
agosto de 2013 a junho de 2017.

Foto : 
Aplitec

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



Instâncias de certificação

O sistema de certificação será dividido em etapas
(níveis a serem alcançados):

As níveis propostos são os seguintes:

• Nível I: Certificação legal da operação.

• Nível II: Certificação da qualificação tecnológica
da empresa.

• Nível III: Certificação da conformidade de
equipamentos e instalações

Foto : 
Aplitec

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



Detalhamento do Nível I

Metas do Nível I:

• Prazo de três anos para atingir 75% do mercado
de operadores de aviação agrícola com a
certificação nível I;

• Período: do segundo semestre de 2013 ao
primeiro semestre de 2016 (primeiro ciclo);

• Início da disponibilização online do banco de
dados das empresas certificadas no nível I:
primeiro semestre de 2014;

Foto : 
Aplitec

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



Contextualização do Nível II

Nível II: Certificação da qualificação tecnológica da
empresa.

• Esta etapa de certificação será alcançada pelos
participantes através do cumprimento de
requisitos de cursos de capacitação;

• Os “Certificados de qualidade técnica e
responsabilidade ambiental” serão outorgados
aos participantes que obtiverem frequência
mínima e desempenho satisfatório nestes
cursos.

Foto : 
Aplitec

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



Detalhamento do Nível II

Metas:

• Prazo de três anos para atingir 75% do mercado
de operadores de aviação agrícola com a
certificação nível II.

• Período: primeiro semestre de 2014 ao segundo
semestre de 2016;

• Início da disponibilização online do banco de
dados das empresas certificadas no nível II:
segundo semestre de 2014;

Foto : 
Aplitec

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



Contextualização do Nível III

Nível III: Certificação da conformidade de
equipamentos e instalações

• O operador será certificado em função da
conformidade dos equipamentos de
pulverização e das instalações;

• A funcionalidade e a qualidade destes recursos
materiais será inspecionada a campo;

• O “Certificado de conformidade de
equipamentos e instalações” será
outorgado aos participantes que
obtiverem desempenho satisfatório
nesta inspeção a campo.



Detalhamento do Nível III

Metas:

• Prazo de três anos para atingir 75% do mercado
de operadores de aviação agrícola com a
certificação nível III.

• Período: segundo semestre de 2014 ao primeiro
semestre de 2017;

• Início da disponibilização online do banco de
dados das empresas certificadas no nível III:
primeiro semestre de 2015.

Fonte : Slide cortesia - Ulisses Antuniassi - UNESP



 Aero Agrícola Rosariense, 
 Aero Agrícola Santos Dumont,
 Aero Agrícola Vargas,
 Aeroagrícola Chapadão,
 Aerotex Aviação Agrícola,
 Direta Aviação Agrícola,
 Foliar Aviação Agrícola, 
 Fort Aviação Agrícola, 
 Garra Aviação Agrícola, 
 Imagem Aviação Agrícola,
 Norteagro Norte Aeroagrícola, 
 Produtiva Aeroagrícola,
 Razuk Aeroagrícola, 
 Resgate Aviação Aeroagrícola, 
 Sana Agro Aérea, 
 Solag Sol e Lua Aviação Agrícola,
 Terra Aviação Agrícola
 Tucano Aviação Agrícola. WPACWPAC



TECNOLOGIA  DE  APLICAÇÃO  AÉREA

 Que produto aplicar ? Quais são os l
resultados esperados com o uso do produto ?

 Como aplicar o produto escolhido ?

 Quais são os limites operacionais para 
aplicação ?

WPACWPAC



TECNOLOGIA  DE  APLICAÇÃO  AÉREA

 Como utilizar o equipamento ?

 Como saber se o produto aplicado foi 
adequadamente aplicado ?

WPACWPAC



WPAC

Procedimentos de campo 

Avaliação das condições 

Meteorológicas



WPAC

•Obrigado !!!

• E-mail: wellingt@deg.ufla.br

SKYPE :   wpacskype



WPAC

Wellington Pereira Alencar de Carvalho

Máquinas e Mecanização Agrícola

Aviação Agrícola - Tecnologia de Aplicação

Universidade Federal de Lavras 

Depto de Engenharia

Tel.  (35)  3829-1668   

Celular  =  Tel. (35) 9979-0350

Skype =   wpacskype

Email  : wellingt@deg.ufla.br


