
Alunos da FEI desenvolvem aeronave não tripulada capaz de
pulverizar lavouras e monitorar áreas via GPS

Pulverizar agora é

ais rápido que um trator e
mais eficiente que um avião.
Esse é o conceito que moveu

um grupo de alunos da FEI a criar
o primeiro girocóptero não tripula-
do para fazendas, capaz de revolu-
cionar a forma como as lavouras são
pulverizadas. Com autonomia de
duas horas, ele cobre 30 hectares
nesse espaço de tempo, levando
consigo 200 litros de defensivos.
Chamado de Giro Prac, ele é contro-
lado via rádio, feito em fibra de
vidro e guiado via GPS.

Na foto abaixo, a aeronave está
numa escala de um para dez, o que
significa que o modelo comercial será
dez vezes maior que o protótipo
desenvolvido pelos cientistas brasi-

leiros. O custo também é atrativo,
cerca de R$ 80 mil. Comparado com
um pulverizador convencional, cujo
valor de mercado ultrapassa os R$
250 mil, ou com um avião, que não sai
por menos de R$ 600 mil, surge como
um bom negócio.

"O avião desperdi-
ça defensivos e causa
prejuízos ao produtor,
enquanto o trator não
chega a todas as
áreas da propriedade.
O girocóptero não
tem este tipo de pro-
blema, pois voa em
qualquer lugar a baixas altitudes e
em baixa velocidade. Desta forma, a
aplicação é precisa", explica Rodrigo

Zaramella, um dos res-
ponsáveis pelo proje-

to. "Outro ponto

positivo é a segurança. Caso aconte-
ça algum problema durante o voo, o
girocóptero é capaz de planar até o
chão, sem causar qualquer dano",
continua o estudante.

Seu funcionamento é extrema-
mente simples. Basta localizar a área
a ser pulverizada no GPS, abastecer
os tanques do girocóptero e iniciar o
trabalho. Ao final da jornada, o apa-
relho simplesmente lê as coordena-
das iniciais e retorna àbase. Equipado
com um motor de 18 cavalos a gasoli-
na, a aeronave alcança os 60 km/h.

Além do trabalho na pulverização,
o girocóptero desen-
volvido pelos estudan-
tes também pode ser
utilizado para fazer
um mapeamento da
produção na fazenda,
ajudando assim o tra-
balho dos agrônomos
em terra. A má notícia
é que o aparelho segue

em desenvolvimento e, por não ter
investidores que banquem sua pro-
dução, ainda não tem previsão de
chegada ao mercado. •
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