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As  aeronaves  agrícolas  turbopropelidas,  que  tiveram  um  ingresso  tardio  no  Brasil,  quando 

comparado a outros países como Estados Unidos, Argentina e Chile, têm apresentado  um crescimento 
significativo nos últimos quatro anos.

Levantamentos  realizados  junto  ao  banco  de  dados  do  RAB  (Registro  Aeronáutico  Brasileiro) 
mostram que o número de aeronaves a turbina aumentou cerca de 150% nos ultimos cinco anos, passando 
de 62 ao final de 2008 para 159 ao final de 2012.

Em percentagem da frota, dobrou a participação, passando  de 4,3% do total em 2008 para 8,8% 
em 2012. 

Certamente os fatores que mais vêm influenciando tal  crescimento são as vantagesn competitivas 
das aeronaves turbo-hélice de grande porte em alguns mercados (tipicamente  aqueles de grandes áreas 
contínuas e / ou de maiores volumes de aplicação, ou ainda, o de combate a incêndios), bem como a forte 
desvalorização do Dólar americano frente ao Real. 

A tabela e gráfico a seguir demonstram visualmente a participação, por fabricante, de aeronaves 
turbopropelidas, sem quebra por modelo.

Para mais detalhes sobre a composição atual (dezembro de 2012) da frota brasileira de aeronaves 
agrícolas consultar o documento “Frota Brasileira de Aeronaves Agrícolas – 2012”  na seção estatísticas.

Obs. Números de 2011 retificados em relação ao documento original, (mais 30 aeronaves no total)
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Fonte dos dados : RAB-Registro Aeronáutico Brasileiro
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Evolução da frota turbo-hélice agrícola no Brasil  2008 – 2012
Marca 2008 2009 2010 2011 2012

Air-Tractor 58 69 88 118 147
PZL (Kruk) 4 4 4 4 4

Thrush 0 0 0 1 8
TOTAL 62 73 92 123 159

% da frota 4,3 4,9 5,9 7,3 8,8
Frota total 1447 1498 1560 1693 1811

http://www.agronautas.com/estatisticas/aviacao-agricola-brasileira/frota-de-aeronaves-agricolas-em-dezembro-de-2012.html

