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Declaração de escopo Projeto AERO-016 (A-16) 
Patrocinador: EMBRAER S/A   

Gerentes de projeto: Eduardo Yasuda, Pedro Micheleti, Gabriel Drescher, Daniel Fornazari. 

Clientes: Governos estaduais e proprietários rurais 

Data: 30 de março de 2020 

 

Controle de mudanças 

Data Responsável Mudança 

30/03/20 Eduardo Yasuda Descrição do Produto, inclusão de dados sobre o 
motor 

30/03/20 Pedro Micheleti Tempo de entrega, acrescentado 1 ano a mais de 
projeto. 
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1 Objetivo do projeto / Justificativa 

1.1  Objetivo do projeto 
O propósito do projeto é desenvolver uma aeronave agrícola multifuncional, adaptável para 
combate a incêndios. Desta forma, proprietários de plantações em regiões de risco poderão 
se prevenir/proteger de incêndios que podem atacar suas plantações, além de executar 
atividades rotineiras de pulverização. 

1.2 Justificativa 
Dados dos anos de 2018/19 mostram o aumento dos registros de queimadas ocorridas em 
território brasileiro. Esses dados indicam que o país não está devidamente preparado para 
uma resposta eficiente para a contenção de incêndios de grandes proporções. O fato é que 
nenhum país está, pois este tipo de evento é anormal. Sendo assim, as instituições 
responsáveis pelo combate à incêndios possuem recursos limitados apenas a eventos de 
pequenas e médias proporções. 

O fato de inúmeras propriedades rurais estarem espalhadas em diversas regiões do país é o 
que torna o projeto de grande valor. Uma vez que, em casos de incêndios o tempo de resposta 
vai diminuir em virtude da proximidade de algum operador da aeronave com o foco. A 
aeronave poderá ao menos retardar o alastramento da queimada, caso ela ocorra em regiões 
onde o tempo de resposta seria demorado, até que as autoridades cheguem para combater 
o incêndio. 

 

 

2 Descrição do produto 
O A-16 será uma aeronave agrícola com reservatório para agrotóxicos de uso padrão, 
familiar à todos os operadores de aeronaves da categoria. Com a possibilidade de ser 
ajustada para combater incêndios nas regiões rurais. 

A adaptação para combate à incêndios é possível nesta aeronave devido ao compartimento 
extra, localizado entre a cabine do piloto e os estabilizadores traseiros, além do 
compartimento principal para uso agrícola. O compartimento citado anteriormente é 
removível e possui duas versões, uma para o uso em plantações e outra para combater 
queimadas. 

O A-16 possui capacidade de combater incêndios de três formas diferentes: alijamento de 
água, dispersão de espumas classe A ou agente umectante, ou pela criação de uma linha de 
fogo controlada.  

A potência do motor do A-16 (a ser definido) será relativamente alta em comparação com 
aeronaves da mesma categoria. Isso se deve à diferença das densidades entre agrotóxicos e 
produtos de combate à incêndio. Apesar de uma maior potência, o consumo de combustível 
em atividades de pulverização rotineiras será baixo. Sendo somente necessário utilizar a 
potência máxima durante o  uso na versão adaptada da aeronave.  
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3 Partes interessadas 

O projeto visa atender os produtores rurais com aeronaves próprias, empresas terceirizadas 
de prestação de serviços agrícolas e orgãos ambientais do governo, logo espera-se um 
interesse e envolvimento principalmente dessas organizações.  

O contato e envolvimento durante o projeto dos produtores rurais e empresas de prestação 
de serviços agrícolas pode ser realizado diretamente ou, no Brasil, por meio do Sindicato 
Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (SINDAG). Espera-se dessas partes a participação 
na análise de mercado do produto, de maneira a otimizar a aeronave em aspectos que 
apenas pilotos e empresas podem apontar. Por se tratar do consumidor final, e utilizarem 
na prática diversas aeronaves agrícolas durante muito tempo, esses são capazes de 
identificar falhas ou pontos fracos da aeronave que os engenheiros durante o projeto não 
conseguem.  

Observa-se ainda a possibilidade da participação de universidades no projeto. Por meio de 
parcerias para fomentar a pesquisa na área agrícola pode-se obter novas tecnologias 
essencias para um diferencial nesse mercado, como por exemplo uma melhoria na 
deposição de agrotóxicos por meio de uma barra de pulverização mais eficiente. 

4 Tempo do projeto   
O projeto deverá estar concluído em 4 anos e a aeronave certificada em mais 3 anos, 
totalizando 7 anos. O prazo de entrega da primeira unidade está previsto em 8 anos, contados 
a partir da data de aprovação do projeto.   

O acompanhamento dos prazos será feito pelo gerente de projeto. 

 

5 Custo do produto  
O orçamento para o projeto está previsto em US$250 milhões e o preço por unidade em 
US$950 mil. Os custos de financiamento e investimento serão acompanhados pelo gerente 
responsável pelo setor financeiro. 

 

6 Riscos iniciais (de alto nível) 
Os riscos deste projeto se encontram na parte estrutural da aeronave, onde deverão ser 
solucionados problemas envolvendo: 

       - Passeio do CG após a adaptação para a versão de combate a incêndios; 

- Sistemas de alijamento de agentes combatentes e; 

- Esforços na raiz da asa. 

Esses fatores podem comprometer o tempo de entrega da primeira unidade, no entanto não 
deverão ser um grande problema. 

Além disso, temos riscos envolvendo fatores econômicos como: 

- Flutuação cambial, que pode encarecer o projeto; 
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- Falta de verba dos agricultores e dos estados para a aquisição imediata das unidades e; 

- Alterações ao longo dos anos nos requisitos de certificação da aeronave. 

 

 

 

 

 

7 Entregas (deliverables) do projeto 
Os principais materiais que deverão ser entregues ao longo do desenvolvimento do produto 
são: 

- Pesquisa de mercado; 

- Orçamento detalhado do projeto; 

Além das entregas citadas acima,  os itens da tabela no item 9 “Sumário de milestones” 
também deverão ser entregues.  

 

8 Equipe do projeto 
 

Área de Atuação Responsável Experiência/Contribuição 

Acompanhamento do Projeto 
Conceitual, Preliminar e 
Detalhado.  

Pedro Micheleti Participou na elaboração de 
projetos anteriores, com vasta 
experiência no setor 
aeronáutico. 

Construção da Aeronave Eduardo Yasuda Acompanhou a construção de 
projetos anteriores. Está na 
área há mais de 20 anos. 

Financeiro Daniel Fornazari Há mais de 30 anos no setor 
financeiro de diversas 
empresas. 

Contato com clientes e 
mercado 

Gabriel Drescher Extrema habilidade em vender 
produtos. 
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9 Sumário de milestones 
 

Sumário de Milestones Data de 
entrega 

Apresentação do Projeto Conceitual da aeronave 01/12/2020 

Fim do Projeto Preliminar / Início da elaboração da Maquete em 
escala real para apresentação ao mercado (“lofting”) 

15/08/2021 

Início do Projeto Detalhado 01/12/2021 

Entrega do Projeto Detalhado 01/06/2023 

Entrega do Primeiro protótipo 15/09/2023 

Entrega da Versão Final e Início das Certificações 20/02/2024 

Conclusão da Certificação 15/08/2027 

  

 

10 Exclusões do projeto 
O projeto desta aeronave não se compromete a desenvolver um produto de baixo custo. No 
entanto, a equipe desenvolvedora tentará ao máximo reduzir o custo da aeronave no que 
for possível. 

 

11 Premissas do projeto 
O projeto deverá ocorrer normalmente, contanto que a flutuação cambial futura não 
desfavoreça o investimento no projeto e o preço que os compradores deverão pagar pela 
unidade. 

O tempo de projeto será o suficiente para a entrega do produto somente se não houver 
nenhum contratempo, como pandemias ou outro tipo de desastre natural. 

O projeto também conta com o fato de que no momento não existem competidores nesse 
mercado. 

 

12Aprovações: 
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Assinatura do gerente de projeto 

 

 Assinatura do patrocinador ou autor 

Eduardo Yasuda  José Albernaz  

Nome do gerente de projeto  Nome do patrocinador ou autor 

03 de abril de 2020  03 de abril de 2020 

Data             Data 

 


