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Fatos e mitos sobre agrotóxicos

Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos

Governo é responsável por liberar grande número de agrotóxicos, i.e. mais 
“veneno nos pratos”

Brasil está na contramão do mundo em comparação com a Europa, vide 
reclassificação dos produtos fitossanitários

Existe falta de fiscalização e necessidade de capacitação

É necessário proteger insetos polinizadores e garantia de rastreabilidade













Evolution In Agribiz 
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Fatos: Brasil
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Uso de Drones na Agricultura

Avalização do vigor e estágios das culturas

Mapeamento de problemas fitossanitários

Vigor das plantas e stress por seca, granizo, etc

Planejamento da colheita

Pulverização agrícola

Mapeamento de áreas e obstáculos



Aeronaves – Tipos de Drones       
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Drones no Brasil: regulamentação
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SARPAS – Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas. 
DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo

SISANT – Sistema de Aeronaves Não Tripuladas. 
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

Cadastro no SISANT obrigatório para aeronaves não tripuladas de uso 
recreativo (aeromodelo) ou não recreativo (RPA), com peso máximo de deco-
lagem superior a 250 gramas e limitado a 25 quilos e que não voará além da 
linha de visada visual (BVLOS) ou acima de 400 pés (120 metros) acima do 
nível do solo. 

[2018] - 46.058 pessoas cadastradas, 95% delas pessoas físicas e o restante 
empresas. Em relação ao número de drones, estavam cadastradas 48.752 
aeronaves, sendo cerca de 14.750 (35%) para uso profissional

[2019] - 58.804 pessoas cadastradas e 71.561 drones cadastrados, sendo 
26.016 profissionais e 45.545 recreativos —aumento de 55,3% em 12 meses 

Sistemas para cadastro de VANTs

http://servicos.decea.gov.br/sarpas/
https://sistemas.anac.gov.br/sisant


Drones no Brasil: regulamentação MAPA

Classe I, com mais de 150 quilos, e Classe II, de 25 kg a 150 kg – seguirão a 
Instrução Normativa N° 02/2008 (Aviação Agrícola)

Operadores de drones de pulverização (PF/PJ) deverão possuir registro no Mapa 
e serem qualificados para operar e aplicar agrotóxicos com segurança

Exigência: engenheiro agrônomo e piloto agrícola remoto certificado pelo MAPA

PF/PJ: relatórios técnicos de cada operação, arquivados por, no mínimo, dois 
anos à disposição da fiscalização

Curso de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada (CPARP)

Classe III – aeronaves com peso máximo de decolagem entre 250 g e 25 kg





Rendimento operacional (ha/h)

Carga transportada (litros)

Rendimento operacional (ha/dia)

Fonte: SkyAgri



Exposição do aplicador

Risco de Deriva

Fonte: SkyAgri



Dados da Produção de Fumo





• Apoiar a adoção do uso de drones por associações de pequenos e

médios e produtores em culturas onde ocorre o uso intensivo de

agrotóxicos, como por exemplo, hortaliças, fumo, fruticultura, etc, em

substituição aos equipamentos portáteis (pulverizadores costais) e

pulverizadores terrestres.

• Capacitação de pequenos e médios Produtores, extensionistas e

técnicos em boas práticas na aplicação de defensivos com

equipamentos terrestres e drones.

• Promoção da utilização de Drones para a realização de

aerolevantamentos, produzindo mapas digitais com precisão superior

às imagens de satélites, com redução de custos ao produtor.

Principais entregas MAPA - Drones





Obrigado!

luis.pacheco@agricultura.gov.br

 61 3218-2836


