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RESUMO: Diante da crescente procura de novas tecnologias para o setor agrícola no Brasil em 

decorrência do aumento da produção, o mercado está cada dia aberto a novas técnicas, com produtores 

sempre em busca de inovações tecnológicas para o aumento da produção agrícola. Dentre as diversas 

tecnologias utilizadas para otimizar a produção, surgem os VANT’s (Veículos Aéreos não Tripulados) 

que são utilizados no monitoramento dos campos, identificando eventuais falhas no processo produtivo, 

entre várias outras atividades. Assim, o objetivo deste artigo é analisar os impactos causados pela 

utilização de drones na agricultura, tanto no processo produtivo como no processamento dos insumos, 

obtendo resultados positivos tanto para o produtor rural no campo como para as indústrias. Utilizou-se 

para tanto, pesquisa bibliográfica e documental acerca dos impactos gerados na agricultura e até mesmo 

para o meio ambiente. A utilização dos drones na agricultura tem grande importância, visto que torna o 

cultivo cada vez mais eficiente e sustentável, bem como permite que o agricultor tenha o controle do 

cultivo em tempo real. 

 

Palavras-chave: Produção agrícola; VANT’s; Novas tecnologias. 

 

 

ABSTRACT: Given the growing demand for new technologies for the agricultural sector in Brazil as a 

result of increased production, the market is increasingly open to new techniques, with producers always 

looking for technological innovations to increase agricultural production. Among the various technologies 

used to optimize production, UAV's (Unmanned Aerial Vehicles) appear, which are used to monitor the 

fields, identifying any failures in the production process, among several other activities. Thus, the aim of 

this article is to analyze the impacts caused by the use of drones in agriculture, both in the production 

process and in the processing of inputs, obtaining positive results both for the rural producer in the 

countryside and for the industries. For this purpose, bibliographical and documental research was used on 

the impacts generated in agriculture and even to the environment. The use of drones in agriculture is of 

great importance, as it makes cultivation increasingly efficient and sustainable, as well as allowing the 

farmer to control the cultivation in real time. 
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1     . INTRODUÇÃO 

No Brasil, um dos principais setores responsáveis por movimentar a economia 

do País, é a agricultura, sendo responsável por compor 26,6% de participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (CEPEA, 2020), responsável por 

aproximadamente R$ 2 trilhões em valores monetários no PIB brasileiro. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), informa que o 

agronegócio, somente no ano de 2020 foi responsável por praticamente metade das 

exportações brasileiras, com recorde de participação de 48%, com crescimento de US$ 

87,76 bilhões (MAPA, 2020). Ademais, conforme dados fornecidos pela Associação 

Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o Brasil foi responsável por exportar 

alimentos para mais de 180 países somente no ano de 2020. 

Tendo em vista que na última década o Brasil teve um grande crescimento no 

mercado mundial de alimentos, saltando de US$ 20,6 bilhões para US$ 100 bilhões, 

ganhando destaque com a produção de carne, soja, milho, algodão e produtos florestais 

(EMBRAPA, 2020). 

Conforme informado por Peduzzi (2021), a produção de grãos no Brasil dos 

últimos 20 anos cresceu 210%, ao passo que a produção mundial cresceu apenas 60%, 

colocando o Brasil em segundo lugar como maior exportador de grãos no ano de 2020. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em 2015, 

discorreu acerca do crescimento populacional mundial e afirmou que esse crescimento 

exigirá que a produção agrícola cresça mais de 50 % até o ano de 2050. 

Diante disso, o Brasil tem a grande missão de se tornar, no prazo de 05 anos, um 

dos maiores e principais países produtores de alimentos em todo o mundo, visto que 

poucos países serão capazes de alcançar o potencial produtivo do Brasil. 

Ademais, vale mencionar que o Brasil possui alguns fatores que o privilegiam 

nesse ponto, em decorrência da imensa área de terras aráveis em todo o país. Nesse 

sentido dispõe Elisio Contini em entrevista para Peduzzi (2021): “Parte dos 160 milhões 

de hectares de pastagens pode ser convertida para a produção de grãos, tem regime de 

chuvas regulares como nos cerrados, líderes mundiais em tecnologia tropical e 

agricultores competentes”, ao argumentar que outros países já não possuem uma grande 

quantidade de terras disponíveis para a produção agrícola, como é o caso dos Estados 

Unidos. 
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Desse modo, para que o Brasil seja capaz de aumentar a capacidade produtiva 

das lavouras espalhadas pelo país, deverá haver, por parte dos produtores rurais, o 

investimento em novas tecnologias capazes de otimizar a produção e ainda em novos 

processos e utilização adequada do solo nas culturas produzidas em determinada área. 

Nesse ponto a agricultura de precisão surge como uma oportunidade de otimizar 

diversos processos e custos no processo produtivo que auxiliam o produtor no sentido 

de garantir maior produtividade e diminuição dos custos com a produção e perdas 

desnecessárias. 

A agricultura de precisão utiliza geotecnologias como o Sistema Global de 

Navegação por Satélite (GNSS), o sensoriamento remoto orbital, o Sistema 

de Informação Geográfica, o geoprocessamento e a aerofotogrametria para 

obter, processar e analisar dados e, assim, auxiliar no entendimento das 

condições ideais para o cultivo das principais culturas agrícolas (SENAR, 

2018). 
 

Assim, vale ressaltar que existem diversas ferramentas que auxiliam o produtor 

rural no aumento de sua produtividade, como o sensoriamento remoto, que é capaz de 

localizar precisamente por meio do envio de fotografias das áreas da lavoura e ainda o 

uso de drones ou Veículos Aéreos não Tripulados (VANT’s) que foram incorporados à 

agricultura brasileira há poucos anos, mas já trazem grandes facilidades para o 

levantamento de informações nas lavouras de todo o Brasil. 

No contexto aqui trazido, nota-se que o uso de drones nas lavouras brasileiras 

aliados à agricultura de precisão, são capazes de monitorar e detectar falhas ou 

problemas em determinadas áreas praticamente em tempo real. Conforme mencionado 

por Zarco (2012), as imagens captadas por meio dos drones conseguem identificar o 

local exato para o devido combate de pragas, locais específicos que requerem reforços 

de adubos, sem que haja, neste caso, desperdício de adubo em áreas que não necessitam 

de reforço. Somente com essas ações demonstram que o produtor terá o aumento de sua 

produção, aumento do lucro e diminuição dos custos.  

O presente artigo tem como intuito aprofundar o estudo acerca da utilização de 

novas tecnologias da informação e comunicação na agricultura, a fim de otimizar os 

custos nas lavouras brasileiras, principalmente por meio da utilização de drones. 

Em razão de se tratar de um tema relativamente novo, é de suma importância 

que seja realizada a análise do potencial que esse tipo de tecnologia pode trazer para a 

agricultura brasileira a partir do plantio até o seu processamento, de modo que traga 

melhorias e aumentos para a produção agrícola. 
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Diante da necessidade de demonstrar os impactos causados pela utilização dos 

drones na agricultura, o presente artigo tem como fundamento responder a seguinte 

pergunta: “Quais são os impactos gerados por meio da utilização de drones na 

agricultura e quais os benefícios gerados para os produtores brasileiros?” 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar quais os impactos causados pela 

utilização de drones na agricultura, por meio de revisão literária acerca do tema. 

 

2.     REVISÃO DE LITERATURA 

 Dentre as diversas vantagens obtidas com a utilização dos veículos aéreos não 

tripulados na agricultura, merece destaque o baixo custo desse tipo de equipamento para 

gerar as informações necessárias de grandes áreas, tal como, a possibilidade de 

conseguir informações biofísicas dos produtos cultivados. Deve ainda ser levado em 

consideração o fato de que esse tipo de equipamento não causa nenhum mal para o meio 

ambiente e ainda apresenta resultados com maior celeridade, visto que o tempo para a 

execução das atividades é mínimo (SÁNCHEZ-AZOFEIFA, et al, 2009).  

De acordo com os estudos e observações realizadas por Barros (2008), para o 

Brasil, seria extremamente benéfico fazer uso desse novo tipo de tecnologia visto que, 

poderia favorecer para o aumento da produtividade agrícola, distribuição de matérias-

primas e ainda contribuir para a maior competividade e melhorias de todo o processo. 

As mudanças trazidas por meio dos equipamentos digitais aliadas às novas 

tecnologias surgem na agricultura a fim de auxiliar e trazer melhorias em diversas áreas 

e de diversas maneiras distintas. As automações do processo agrícola, bem como da 

mão-de-obra, só se tornaram possíveis por meio da ascensão das novas ferramentas 

inovadoras e independentes (SIMÕES; SOLER; PY, 2017).  

Com base na definição trazida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 

2017), os drones são caracterizados como uma espécie de aeronave (ou ainda outro tipo 

de veículo) com alto grau de automatismo. Ainda de acordo com a Agência Nacional de 

Aviação Civil (2017), essas aeronaves são utilizadas para fins comerciais, corporativos 

ou até mesmo experimentais como Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA).  

O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (2017) supõe que os 

drones, futuramente, serão utilizados em substituição de grande parte dos aparelhos 

utilizados para a pulverização, em razão de trazerem maior precisão e ainda segurança 

durante o processo de pulverização. Além disso, enquanto realizam esse tipo de 
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trabalho, os drones conseguem captar diversas imagens em uma área maior do que seria 

possível apenas com o acompanhamento da mão-de-obra nas lavouras, dessa forma, já 

está sendo utilizado na aplicação de defensivos em café e na disseminação de Cotesia 

em cana-de-açucar. 

Desse modo, é de sua importância destacar que os drones não possuem definição 

técnica ou definida em alguma norma, portanto, se trata de um termo genérico. 

O termo “drone” tem origem na língua inglesa e sua tradução literal significa 

“zangão” e era apenas utilizado por militares, o que difere totalmente da atualidade, 

onde os drones são utilizados em vários segmentos da agricultura e ainda no 

entretenimento de diversos indivíduos. 

Segundo Calou (2017) os drones são: 

Aeronaves que não possuem um piloto a bordo, podendo ser pilotadas 

remotamente por operadores humanos ou guiados por programas 

computacionais. São comumente chamados de drones, mas também pode 

assumir outras denominações, como no caso dos veículos de combate aéreo 

não tripulado – VCANTs, ou Remotely Polited Aircraft – RPA (CALOU 

2017). 

 

Em consonância com a definição anterior, Newcome (2004) ensina que os 

drones são pequenas aeronaves que não possuem qualquer contato físico e direto com 

pilotos e por isso são definidos como veículos aéreos não tripulados (VANT), que 

possui origem da expressão em inglês Unmanned Aerial Vehicles (UAV), que 

substituiu o termo Remotely Piloted Vehicle (RPV).  

O primeiro veículo aéreo não tripulado já produzido no Brasil foi o CTB BQM-

1BR e foi desenvolvido pela Companhia Brasileira de Tratores (CTB) no ano de 1982. 

Ele foi capaz de atingir a velocidade de 500km/h e poderia ainda ser lançado por meio 

de catapulta ou foguete auxiliar e seu objetivo era o de conseguir mapear determinadas 

áreas consideradas perigosas e ser utilizado como alvo aéreo para treinamentos e apoios 

táticos (ALVES JR, 2015). 

Com o passar dos anos foram desenvolvidos outros tipos de VANT’s, alguns até 

em parceria com o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade de 

São Paulo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) a fim de 

substituir as aeronaves convencionais já existentes para obter fotografias aéreas e ainda 

conseguir monitorar determinada área agrícola em estudo (JORGE; TRINDADE, 2002). 

O Brasil é um dos pioneiros no uso de drones na agricultura. Muitos 

agrônomos, administradores e empresários estão apostando a vida 

profissional na utilização destes aparelhos. Algumas empresas importam 
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aparelhos, equipamentos de apoio e análise de dados, mas pelo menos uma 

dezena delas já constroem modelos no país, seja para comercialização ou 

utilização própria (AGRO DBO, 2014). 

 

Todo o estudo e desenvolvimento das aeronaves ao longo dos anos foram 

capazes de criar novas tecnologias capazes de melhorar a autonomia das VANT’s para 

finalidades distintas e que podem ser classificadas, conforme definição de Angelov 

(2012) como:  

VANT de asa fixa: aeronaves não tripuladas extremamente semelhantes a um 

avião (SENAR, 2018). Na maioria dos modelos desse tipo de drone, é observada a asa 

em delta, o que dá sustentação para o voo (PIXFORCE). Esse tipo de drone precisa de 

uma de pista de pouso e decolagem, ou até mesmo algum tipo de propulsão que a lance, 

não necessitando de nenhum tipo de energia para que eles permaneçam no ar. Ademais, 

os drones de asa fixa geralmente possuem longa duração de voo. Os VANT ́s de asa fixa 

tem maior aceitabilidade e preferência dos agricultores em razão do tempo de duração e 

velocidade dos voos, e ainda pelo fato de permitirem a cobertura de uma grande área, 

podendo ser utilizados para mapeamento aéreo, sensoriamento e monitoramento remoto. 

VANT de asa rotativa: trata-se de aeronaves não tripuladas com decolagem e 

aterrisagem vertical, capacidade de poder planar no ar e plataforma que se assemelha à 

um helicóptero convencional ou com mais de um rotor, assim como os quadricópteros 

(SENAR, 2018). Possui diversas configurações, como hélice principal e secundária na 

cauda, ou motores em eixos. Esses tipos de VANT ́s são mais acessíveis se comparado 

aos outros drones e ainda são de fácil utilização. Possui como principal característica o 

voo do tipo estático, sendo comumente utilizado em fotos aéreas e filmagens. 

VANT de asa híbrida: utiliza a mesma tecnologia de aeronaves adaptáveis, e é 

considerado híbrido em relação ao tipo de asa rotativa e fixa. Possui a capacidade de 

decolar na posição vertical e após realizar voos como um avião. No entanto, se acordo 

com o SENAR (2018), é um tipo de drone que ainda está em fase de testes, no entanto, 

é algo que promete trazer melhorias para o futuro.  

Blimps: são comumente conhecidos como balões ou dirigíveis, realizam voos 

em menores velocidades, com uma duração maior e tem a característica de serem mais 

leves que o ar. 

Flapping-wings: são conhecidos como batedores de asas por terem asas 

flexíveis, assim como as aves.  
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Dessa forma, é possível notar que o desenvolvimento dos drones têm sem 

mostrado uma importante ferramenta para a implementação da agricultura de precisão, 

pois sua utilização e implementação por meio dos novos conhecimentos no meio rural 

trazem benefícios extremamente importantes para ao agricultura a fim de auxiliar o 

produtor rural a identificar maneiras capazes de deixar o gerenciamento da agricultura 

mais eficiente, aumentando a rentabilidade das colheitas e contribuindo para a criação 

do agronegócio com maior competitividade (ALONÇO 2005 apud MEDEIROS 2008). 

De acordo com os dados fornecidos pelo SINDAG (2018) as principais 

atividades criadas para a utilização dos drones da agricultura nos últimos anos estão 

relacionadas à topografia, mapeamento e atividades de pulverização. Atualmente os 

drones possuem câmeras que são capazes de mensurar a estimativa de produtividade em 

diversas culturas e cultivos, e também possuem a capacidade de identificar se existem 

focos de pragas nos cultivos, realizam o mapeamento de adubação e irrigação da 

plantação, e até mesmo o mapeamento para a realização de ações corretivas.  

A fim de detectar pragas na lavoura, os drones utilizam sensores e processam 

imagens que permitem que o produtor analise as diferenças entre plantas acometidas por 

pragas de plantas saudáveis.  

Bastos (2015) assevera que investir em drones para serem utilizados nas 

lavouras é algo que será recompensado pela sua versatilidade, em razão de ele ser capaz 

de desempenhar diversas atividades distintas no campo, reduzindo relativamente seu 

custo inicial. Ademais, o uso e drones nas lavouras reduz drasticamente os gastos com 

os custos operacionais, vez que a gestão de dados e todas as informações necessárias 

decorrentes da plantação, faz com o que os agricultores consigam tomar decisões 

corretas e assertivas em um curto espaço de tempo. 

 

3.    MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas e documentais, 

buscando analisar o problema apresentado por meio de uma abordagem qualitativa, 

analisando a subjetividade do objeto bem como suas particularidades. 

As pesquisas foram realizadas em artigos, periódicos e publicações de diversos 

órgãos que tratam da produção agrícola no Brasil, incluindo o crescimento da demanda 

da produção e a atual proporção no país. 
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A fim de atingir os objetivos específicos desta pesquisa, utilizou-se de revisões 

literárias acerca do tema em obras, periódicos e artigos publicados que abordem o tema 

relacionado à utilização de tecnologias da informação na agricultura, apresentando os 

benefícios proporcionados à agricultura brasileira por meio da utilização dos drones no 

campo. 

 

4.      DISCUSSÃO 

Este artigo se propôs a verificar quais são os benefícios proporcionados com a 

utilização de drones na agricultura, visto que a utilização desse tipo de tecnologia nas 

lavouras cresceu de forma exponencial nos últimos anos. 

Em diversos tipos de cultura, os drones conseguem estarem presentes desde a 

fase do pré-plantio, auxiliando na tomada de decisão de quais áreas serão cultivadas, 

dessa forma, realizando o mapeamento e o planejamento da área. Já na fase do plantio, 

são capazes de fornecer informações em tempo real para o agricultor, o que proporciona 

a otimização de todo o processo logístico. Já no pós-plantio, o uso de drones fornece 

informações dos indicadores que facilitam o levantamento de dados e análises do 

agricultor. 

De acordo com Cruz et al. (2016) e Bernardi e Inamasu (2014), a agricultura de 

precisão reúne diversas tecnologias que tornam o meio agrícola mais preciso e 

automatizado. Dito isso, os drones fazem parte da automação conseguindo realizar o 

mapeamento da área, auxiliar em todo o processo produtivo e ainda identificar possíveis 

falhas, problemas e suas dimensões no campo. 

Entre os diversos problemas que podem ser observados utilizando-se o 

mapeamento por meio dos drones, tem destaque os problemas causados por ervas 

daninhas e pragas, falta de nitrogênio, determinadas falhas decorrentes do plantio e 

problemas ocasionados pela irrigação e compactação do solo. Enquanto os drones 

realizam o mapeamento da área cultivada a fim de encontrar possíveis problemas, eles 

são capazes de averiguar como está a saúde do campo e de toda a vegetação, fornecendo 

informações sobre o relevo. Os veículos aéreos não tripulados também monitoram cada 

planta da lavoura, fornecendo informações em tempo real para o agricultor e ainda 

sendo capaz de armazenar dados a fim de possibilitar que seja realizada, posteriormente, 

uma nova análise de determinada planta ou área do campo (LUCHETTI, 2019). 

Desse modo, diversos problemas que aconteciam no campo, exigia que o 

agricultor se deslocasse para a plantação, e com a utilização dos drones no mapeamento 
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da lavoura, é necessário que o produtor realize visitas apenas nas áreas que 

apresentaram algum problema e com isso, verificar a verdadeira causa e fazer uso das 

medidas corretivas. 

Entretanto, é de suma importância relembrar que a utilização de veículos aéreos 

não tripulados no campo não substitui em momento algum a atuação do agrônomo, 

visto que a utilização das novas tecnologias surgiu apenas com o intuito de otimizar o 

trabalho realizado no campo, havendo a necessidade de atrelar os benefícios trazidos 

com as tecnologias com o conhecimento técnico de pessoas especializadas no tema, a 

fim de aplicar as ações e eventuais medidas corretivas necessárias. 

Outra atividade realizada pelos drones é a pulverização das lavouras, pois, após 

o mapeamento do solo, os drones conseguem aplicar os defensivos necessários com 

precisão, segurança e economia, podendo ainda ser bem mais ágeis que os 

equipamentos comumente utilizados para a aplicação de defensivos. Outro benefício 

trazido com a utilização dessas novas tecnologias, é que eles são capazes de atingir 

áreas de difícil acesso para qualquer pessoa. 

Além disso, ressalta-se que o utilizar drones com o intuito de pulverizar 

defensivos no campo, a atividade se torna mais segura, vez que o produtor rural não terá 

contato com os produtos agroquímicos por um tempo maior. Os drones também são 

capazes de aplicar os produtos apenas nos pontos realmente necessários, que foram 

anteriormente observados quando do mapeamento da área pelo drone, o que consegue 

reduzir a quantidade de produto utilizado, reduzindo os custos, desperdícios e ainda 

minimiza dos impactos causados no solo (LUCHETTI, 2019). 

Nota-se, portanto, que, os drones, quando utilizados para a pulverização, trazem 

diversos benefícios, no entanto, são realmente vantajosos quando se tratar de uma 

propriedade muito extensa, cabendo, neste ponto, mais uma vez, a análise de indivíduos 

capacitados a fim de indicar ou não o uso de drones e possíveis melhorias que poderão 

ser ocasionadas no campo com a utilização desse tipo de tecnologia. 

Ademais, o uso de drones está atrelado ao uso de tecnologias limpas, visto que 

não gera impactos negativos para o meio ambiente. Conforme já demonstrado por 

Cunha et al. (2005), tecnologias limpas podem ser definidas como as técnicas ou 

procedimentos capazes de reduzir ou eliminar o impacto ambiental negativo causado, 

atuando, portanto, em caráter preventivo, vez que os drones conseguem se mover com 

energia elétrica, que não polui o ar e não necessita da queima de combustíveis. 
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Outro ponto importante a ser levado em consideração acerca da utilização de 

drones na agricultura, é que o mapeamento realizado por esse tipo de tecnologia é 

automatizado que permite encontrar dados quantitativos ou qualitativos por meio de 

imagens capazes de mensurar toda a área total e de plantio da área rural. 

Em razão de alguns drones possuírem softwares integrados, alguns relatórios são 

obtidos em tempo real e de forma automática, o que torna a análise mais célere e 

eficiente. 

Quanto ao custo gerado com a utilização dos drones na agricultura, alguns 

pontos devem ser levados em consideração. Primeiramente, cabe mencionar que a 

produtividade, com o uso de drones, aumenta e consequentemente, haverá aumento no 

lucro, vez que verifica com maior rapidez possíveis problemas e faz com que haja uma 

atuação mais célere do agrônomo, gerando, portanto, redução de perdas e maiores 

ganhos na produtividade. 

Além de todos os benéficos já demonstrados, há ainda a economia do tempo 

para a confecção dos relatórios de cada safra, realização das análises topográficas e até 

mesmo informações do monitoramento da lavoura, visto que, uma vez coletadas pelos 

drones, todas as informações já estarão disponíveis para os responsáveis pela lavoura ou 

para os produtores rurais (LUCHETTI, 2019). 

Tendo em vista que as informações são disponibilizadas mais rapidamente para 

o produtor rural, há uma enorme economia de tempo e custo com o monitoramento da 

lavoura e elaboração dos relatórios obtidos com as informações geradas pelos drones. 

Há ainda redução dos custos por demandar menos mão-de-obra com pessoas, 

diminuindo o custo operacional e facilitando o gerenciamento dos dados de todo o 

plantio. 

O retorno sobre o investimento de uso de drones na agricultura é, em diversos 

casos, muito rápido, alcançando um determinado número positivo em uma 

colheita apenas. Isso ocorre devido à prevenção de grandes perdas em 

consequência de um plano de ação incorporado. Além de reduzir o custo 

operacional, os drones possibilitam uma gestão de dados e informações da 

plantação garantida, com detalhes, facilitando e agilizando decisões (ITARC, 

p. 02, 2021) 

 

No entanto, a utilização de drones pode gerar maior desemprego e o alto custo 

com a sua implementação e manutenção são as desvantagens observadas com o uso 

desse tipo de tecnologia.  

O uso e implementação de drones na agricultura demanda grande investimento, 

no entanto, os benefícios, quando observados à longo prazo, mostram que há melhora 
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no campo, aumento da produtividade e geração de lucro e em decorrência disso, com o 

passar dos anos, os drones têm ganhado cada vez mais espaço nas lavouras brasileiras e 

vem se tornando um importante aliado dos grandes produtores que visam sempre 

excelentes resultados na qualidade e quantidade dos produtos. 

 

5.     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi verificado que o uso de drones na agricultura de precisão tem se tornado 

cada vez mais comum, uma vez que podem ser utilizados durante todo o processo 

produtivo agrícola, iniciando com o pré-plantio e até mesmo com o pós-plantio, de 

medo que as informações obtidas com a utilização dos drones são extremamente 

importantes para o produtor rural, visto que podem ser utilizadas como instrumento de 

melhoria de gerenciamento no campo, auxiliando que as decisões corretas sejam 

tomadas a fim de aumentar a produtividade e causar menos impactos para o meio 

ambiente. 

Por meio dos estudos realizados, observou-se que o uso de drones na agricultura 

traz diversos impactos positivos, visto que auxilia na atividade de mapeamento, 

pulverização, melhora toda a autonomia do processo e ainda consegue trazer precisão e 

segurança para o meio ambiente com a utilização de tecnologia limpa que reduz os 

impactos causados pela utilização de maquinários que queimam combustíveis. 

Impactos como o custo, podem ser benéficos ou não, pois ao mesmo tempo em 

que o custo com todo o processo produtivo pode ser reduzido em razão da grande 

produtividade, a aquisição desse tipo de equipamento ainda é extremamente onerosa, o 

que se torna inviável para os pequenos produtores. 

No entanto, assim como todas as tecnologias já criadas voltadas para o campo, 

os drones continuarão sempre em ascensão, podendo, em um futuro próximo, terem os 

seus custos reduzidos, possibilitando sua utilização em diversas culturas. 

Utilizar drones com o intuito de otimizar o processo produtivo agrícola possui 

grande importância para a economia do Brasil, visto que torna as produções agrícolas 

mais eficientes, conseguindo aumentar e melhorar diversos aspectos na produção, além 

de que deve ser levado em consideração de que os drones utilizam tecnologias 

sustentáveis aliadas à produção mais limpa. 
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