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1         Objetivo do projeto ou justificativa 
 
O projeto visa desenvolver, ao longo de um semestre do curso de Engenharia Aeronáutica              
da USP, as etapas conceitual e preliminar da concepção de uma aeronave de aplicação              
agrícola com foco em pulverização aérea e capacidade de voo autônomo (sem tripulante). 
  
Além da capacitação do time de desenvolvimento de projeto, formandos do curso de             
engenharia aeronáutica da Universidade, o tema é de importância fundamental no contexto            
aeroespacial brasileiro, uma vez que 21,4% do PIB do Brasil é proveniente do agronegócio              
(Cepea - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, 2019) e precisamos nos             
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manter competitivos em relação a produção agrícola para comercialização no mercado           
externo, o mercado regional se mostra atrativo para o desenvolvimento de produtos no             
setor. Ainda, com o advento das novas tecnologias em aviônica e navegação, a utilização              
de aeronaves não tripuladas caminha de inovação no setor para se tornar um diferencial              
competitivo e, futuramente, um pré-requisito de mercado.  
 

2         Descrição do produto 
 
Aeronave de aplicação agrícola com capacidade de suportar até dois tripulantes e de ser              
remotamente controlada para pulverização de insumos agrícolas em grandes áreas.  
O requisito inicial de projeto é que a aeronave seja capaz de carregar cerca de 500 kg de                  
carga útil (carga paga) e de competir diretamente com outras aeronaves agrícolas tripuladas             
que fazem esse serviço e são oligopolistas de mercado, como o Embraer Ipanema. 

3         Partes interessadas 
 
O projeto será desenvolvimento por estudantes do curso de Engenharia Aeronáutica da            
USP - São Carlos sob a orientação do Professor Doutor Álvaro Martins Abdalla e outros               
professores do Departamento de Engenharia Aeronáutica. Ainda, empresas privadas do          
setor aeroespacial brasileiro como Aerotec e Embraer participam da avaliação do projeto. O             
projeto também é de interesse dos demais alunos do curso, uma vez que apresenta uma               
síntese da capacitação técnica alcançada no final do curso. 

4         Tempo do projeto  
 

Entrega Data Responsável aprovação 

Projeto conceitual 10/07/2020 Professor Doutor Álvaro 
Martins Abdalla 

Projeto preliminar 10/11/2020 Professor Doutor Álvaro 
Martins Abdalla 

Banca avaliadora  10/12/2020 Professor Doutor Álvaro 
Martins Abdalla 
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5         Custo do produto  
  
Como o projeto é inteiro realizado por alunos, a princípio não há nenhum custo. O 
orçamento a seguir é uma simulação de caso o projeto se torne realidade e seja 
comercializado.  
 

Recurso Custo (em R$, 
total no projeto) 

Observação 

Equipe  R$ 5,000,000 Engenheiros, equipe de 
manufatura, equipe de 
manutenção, etc 

Infraestrutura R$ 3,000,000 Ex: softwares, equipamento, 
aluguel de espaço, etc. 

Material R$ 5,000,000 Ex: construção do protótipo e 
posterior construção da aeronave 
a ser comercializada 

Total R$ 13,000,000  

 
Responsável pela aprovação: gerente de projeto.  

6         Riscos iniciais (de alto nível) 
 
 

● Atraso no cronograma de aulas e iterações de projeto por motivos de ordem superior              
como feriados, greves e outras medidas restritivas (ex. epidemias); 

 
● Pesquisa de mercado não ratificar hipótese de que o produto proposto no projeto é              

interessante em termos de demanda potencial no mercado; 
 

● Os requisitos propostos para aplicação do produto não se serem factíveis e o projeto              
necessitar ser redimensionado ou sofrer alterações significativas; 

 
● Em etapas mais avançadas de projeto, o risco de certificação de uma aeronave é              

substancial, uma vez que o processo é lento e enfrenta muita burocracia frente aos              
órgãos certificadores (Ex. ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil), o que pode             
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gerar atrasos no cronograma e aumento de custos. O projeto pode não conseguir a              
certificação necessária para atuar.  

  
  

7         Entregas (deliverables) do projeto 
 

● Aerodinâmica preliminar 
● Análise estrutural 
● Propulsão 
● Modelo CFD 
● Testes do sistema de controle 
● Protótipo 
● Testes do protótipo 
● Avião 

 
A ordem das entregas pode divergir e serão detalhadas futuramente na WBS 

8         Equipe do projeto 
● Fellipe Kunioshi de Sena Nakamura 
● Isabella Beninca Martins 
● Rafael Pereira Lima 
● João Victor Almeida Roxo 
● Marcio Fogaça Cichocki 

 
 

9         Sumário de milestones 
  

Sumário de Milestones Data de entrega 

Relatório de projeto conceitual 01/07/2020 

Conceptual Design Review 10/07/2020 
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Relatório de projeto preliminar 01/07/2020 

Preliminary Design Review 10/11/2020 

Apresentação para  a Banca  10/12/2020 

  

10   Exclusões do projeto 
Deve-se ressaltar que o projeto se delonga apenas até a apresentação do projeto             
preliminar, ou seja, cabe aos integrantes apenas realizar o projeto conceitual e preliminar da              
aeronave em questão. Assim, estão excluídos do escopo o projeto detalhado, (cálculos e             
especificações finais de todos os sistemas), além da manufatura e comercialização da            
aeronave projetada, juntamente com todas as ações derivadas destes itens excluídos. 

  

11   Premissas do projeto 
A equipe conta como premissa a honestidade, comunicação, engajamento, proatividade e           
sinergia entre os membros. Também são importantes o conhecimento técnico a ser utilizado             
e a disponibilidade do professor responsável para orientar o grupo.  

12   Aprovações: 
  

 

 

    

Assinatura do gerente de projeto   Assinatura do patrocinador ou autor 
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 São Carlos, 12 de Abril de 2020     

   Data   Data 

 


