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1 Objetivo do projeto ou justificativa 
Observa-se uma tendência no mercado brasileiro de aeronaves agrícolas para          

aeronaves de médio-grande porte, mais eficientes e rápidas, equipadas com propulsão           
turboélice (dados de 2018); apesar de terem custo unitário sensivelmente mais elevado que             
aeronaves de pequeno porte, muito em parte por serem importadas. Dado este panorama,             
justifica-se o projeto de uma aeronave agrícola nacional com essas mesmas características            
de tendência do mercado, dessa forma sendo mais competitiva em sua categoria para o              
cenário nacional. 

2 Descrição do produto 
O produto em questão é o projeto de uma aeronave agrícola com motorização             

turboélice, compreendendo as fases de projeto conceitual, preliminar e detalhado. O           
produto será voltado para o mercado nacional, logo seguirá a base de certificação RBAC -               
135 da Anac, nele está incluso a pesquisa e desenvolvimento do projeto da aeronave, bem               
como a produção de dois protótipos para fins de ensaios em voo e um para ensaios                
destrutivos necessários para embasar a certificação perante às normas supracitadas.  

A fase conceitual abrange pesquisa de mercado, definição das configurações da           
aeronave como posição de asa, configuração de trem de pouso e empenagem, dimensões             
iniciais de envergadura da asa, fuselagem, hopper (tanque onde os defensivos agrícolas,            
sementes ou outro produto é armazenado durante a missão) e empenagem, assim como             
estimativas de pesos iniciais dos componentes, combustível e carga paga, além disso, nessa             
fase determina-se algumas características de desempenho desejáveis, como velocidade de          
cruzeiro, velocidade de estol e alcance, para isso o motor também é selecionado. Após a               
fase conceitual, já existirá esboço das três vistas com dimensões da aeronave, assim como              
relatórios apresentando os parâmetros iniciais descritos acima que servirão de base para as             
próximas etapas.  

Na fase preliminar, o projeto será dividido em 5 áreas que irão comunicar-se e              
interagir entre elas: Aerodinâmica, Desempenho, Estruturas, Estabilidade e Controle e uma           
área destinada para a modelagem 3D da aeronave e os desenhos técnicos. A área de               
aerodinâmica irá definir os perfis aerodinâmicos que a aeronave irá utilizar, assim como as              
características aerodinâmicas da aeronave para que os requisitos e as definições do projeto             
conceitual possam ser atingidas, em desempenho, conhecendo os resultados em          
aerodinâmica e também interagindo com essa área irá definir as velocidades, o alcance,             
comprimento de pista para pouso e decolagem e consumo, com os resultados dessas duas              
áreas é possível que a equipe de estruturas determine o envelope de voo e as cargas que a                  
aeronave estará sujeita, com isso é possível arquitetar a estrutura da asa, fuselagem, trem              
de pouso, berço de motor, empenagem e os demais componentes estruturais, assim como             
escolher os materiais mais adequados para a missão da aeronave e para as cargas sempre               
seguindo a RBAC - 135, enquanto isso, em estabilidade e controle irá determinar o passeio               
do centro de gravidade, o tipo e a arquitetura do sistema de acionamento de comandos               
para que a aeronave seja estável e manobrável de forma adequada ao piloto segundo os               
critérios da RBAC - 135, por fim a última área irá gerar os modelos computacionais para os                 
desenhos técnicos e softwares de engenharia. Todas as áreas irão produzir relatórios de             
engenharia descrevendo os passos, estratégias e resultados de forma que possam embasar            
os relatórios para certificação da aeronave perante a autoridade aeronáutica certificadora.  
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Na fase detalhada, cada componente e sistema da aeronave irá ser projetado com             
mais detalhes, sistemas de arrefecimento, sistema de bombeamento de combustível, de           
pulverização, sistemas hidráulicos, assim como tipos de fixações estruturais, sistemas          
aviônicos e elétricos, nessa etapa, também ocorrerá a construção de protótipos da aeronave             
para que ensaios em voo e ensaios destrutivos ocorram seguindo os requisitos da RBAC -               
135 e complementando e verificando os resultados das análises na fase preliminar,            
principalmente na área estrutural. Por fim, os relatórios finais gerados serão de tal forma a               
serem capazes de descrever todo o projeto da aeronave, assim como apresentarem os             
resultados e análises de forma a serem confiáveis, replicáveis e claros para que possam ser               
utilizados na certificação da aeronave perante a Anac segundo os requisitos em RBAC - 135. 

3 Partes interessadas 
As partes interessadas do projeto têm papéis diferentes nas fases e decisões do             

projeto.Possíveis clientes, como produtores agrícolas e empresas de pulverização         
participam da pesquisa de mercado e devem ser informadas inicialmente através de            
relatórios por e-mail. Durante o projeto, a comunicação frequente não é necessária e já no               
final do projeto, eles serão informados por apresentações em veículos de comunicação            
especializados, como feiras e revistas agrícolas. 

Entidades governamentais como a ANAC, o BNDES e o Ministério da Agricultura            
possuem um maior poder de influência sobre o projeto e devem ser informados de forma               
mais próxima e mais frequente. A cada benchmark do projeto, haverão reuniões presenciais             
com as três entidades. Para que o projeto não tenha atrasos relacionados a certificação, o               
contato com a ANAC será mais próximo através de ligações, reuniões específicas e relatórios              
técnicos. Já, por causa do investimento do BNDES, serão redigidos relatórios financeiros            
relacionados aos gastos e andamento do projeto.  

De forma semelhante, a empresa seguradora terá a mesma forma de comunicação            
que o investidor, mas com adição de relatórios técnicos. 

Sindicatos de pilotos possuem legitimidade, por isso haverá uma pesquisa das           
exigências da classe, e posteriormente, comunicados periódicos sobre o andamento do           
projeto. 

Considerando a parte técnica do projeto, a seleção de fornecedores será necessária,            
por isso a comunicação inicial será através da prospecção. Posteriormente, selecionados os            
fornecedores, serão realizadas reuniões e ligações com a equipe do projeto e também a              
troca de e-mails necessária para a realização das atividades. 

Por fim, a equipe do projeto deve ser informada sobre o andamento e os custos do                
projeto com frequência significativa, de forma que não haja atrasos causados por falha de              
comunicação. Por isso, serão realizadas reuniões, e-mails informativos serão distribuídos e           
ligações entre membros da equipe devem ser realizados conforme necessário. 

4 Tempo do projeto 
A previsão total para finalização do projeto é de 3 anos e meio. Para tal é                

implementado um sistema de mini entregas. A primeira entrega é relacionada a pesquisa             
de mercado até o dia 05/08/2020. A segunda entrega seria as características iniciais da              
aeronave assim como um rascunho das dimensões da mesma até o dia 05/09/2020. A              
terceira seria a pesquisa e verificação dos possíveis fornecedores de determinadas           
materiais e partes do avião para negociações de custo e possivelmente redefinir as             
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características inicialmente estabelecidas. Em conjunto é determinada também a filosofia          
do projeto até o dia 05/10/2020, fechando assim o projeto conceitual. A quarta seria a               
predefinição da aeronave quanto as suas característica mais detalhadas como aviônica,           
equipamento de segurança, motor, materiais de construção externo e interno, design           
interior, combustível, óleo lubrificante e sistema interno de acionamentos até o dia            
05/12/2020 . Em para a quinta entrega seria uma análise aerodinâmica como produto final              
considerando toda e qualquer possível interferência da integração da mesma, sendo           
necessário até o dia 05/02/2021 . A sexta entrega seria a análise de estabilidade inicial da                
aeronave e cálculos iniciais relacionados ao centro de gravidade até o dia 05/02/2021. A              
sétima entrega é relacionada relatório completo e final do projeto preliminar até o dia              
05/04/2021. Oitava entrega seria um cálculo estrutural mais detalhado da aeronave usando            
softwares de alto desempenho, cálculos de aerodinâmica e estabilidade mais avançados           
cobrindo todos os tipos de possíveis instabilidades até o dia 05/06/2021. A nona entrega              
seria a análise de integração do conjunto da aeronave com a revisão do projeto inteiro,               
detalhando o sistema de acionamentos e determinando o manual de utilização da aeronave             
até o dia 05/08/2021. A décima entrega seria o relatório final do projeto detalhado até o dia                 
05/10/2021. A 11° entrega seria o recebimento das peças e materiais necessário junto a              
integração para a finalização do protótipo até o dia 05/10/2022. E por fim o              
acompanhamento da aprovação da aeronave pela agência reguladora até o dia           
05/04/2023. Essas seriam as datas iniciais estimadas de entrega para cumprir com sucesso             
o cronograma. 

5 Custo do produto  
O orçamento total previsto do projeto é de 45 milhões de reais. A aprovação dele é                

de responsabilidade do Gerente de Projeto, sendo o mesmo distribuído entre: custo com             
pesquisa; construção de um protótipo; regulamentação; testes; pagamento da equipe          
envolvida; comunicação e viagens. 

6 Riscos iniciais (de alto nível) 
Os riscos iniciais serão mais detalhados no Plano de Riscos assim que o planejamento              

do projeto começar. Eles englobam os riscos a seguir, os quais podem ser considerados com               
os principais: Mudanças de tendência no mercado agrícola, mudanças climáticas que           
possam alterar o comportamento/sazonalidade dos plantios; alterações nas        
regulamentações acerca do uso de defensivos agrícolas; inserção de projetos concorrentes           
no mercado nacional; instabilidade financeira das empresas e/ou em nível nacional,           
afetando a demanda por produção; e variação do dólar, afetando o preço do de peças, e                
consequentemente, o do produto final. 

7 Entregas (deliverables) do projeto 
Visando os objetivos do projeto, estipulamos como as entregas do projeto: 

● relatórios de projeto conceitual; 

● relatórios de projeto preliminar; 

● relatórios de projeto detalhado; 

● construção de um protótipo para testes; 

● aprovação para com a agência reguladora. 
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8 Equipe do projeto 

● Leonardo Oliveira Antunes: Gerente do Projeto - responsável pelo andamento do           
projeto, coesão dos departamentos e boa comunicação; 

● Marlon Carvalho de Castro: Especialista de Aerodinâmica - responsável pelo estudo,           
definição e desenvolvimento da parte aerodinâmica; 

● Rodrigo Martins Pires: Especialista de Aviônica - responsável pela definição dos           
equipamentos aviônicos, posicionamento de antenas e distribuição elétrica; 

● Vinicius Birindelli Caracik: Especialista de Estruturas - responsável pelo cálculo          
estrutural e determinação de cargas aerodinâmicas; 

● Túlio Henrique Lopes Leite: Especialista de Dinâmica de Voo - responsável pela            
determinação de estabilidade e da qualidade de voo. 

9 Sumário de milestones 
 

Sumário de Milestones Data de entrega 

Finalização do Projeto Conceitual 05/10/2020 

Finalização do Projeto Preliminar 05/04/2021 

Finalização do Projeto Detalhado 05/10/2021 

Construção do Primeiro Protótipo 05/10/2022 

Aprovação da Aeronave pela Agência Reguladora 05/04/2023 

 

10 Exclusões do projeto 
Não faz parte do projeto a concepção e desenvolvimento de projeto de manufatura             

para a aeronave. Por mais que três protótipos sejam produzidos para testes e ensaios, não               
será desenvolvido o projeto de manufatura em larga escala para uma possível produção da              
aeronave agrícola, pois o produto em questão nessa declaração é o projeto e não a               
aeronave em sim. Este projeto não abrange o desenvolvimento e produção dos motores             
aeronáuticos turboélices, estes serão comprados prontos de terceiros, assim como, ligas dos            
materiais, cabos elétricos, hidráulicos e aviônicos ou qualquer outro componente presente           
no mercado, com ressalva a componente específicos do nosso projeto, como possivelmente            
pode ocorrer com arquiteturas estruturais de longarinas, nervuras, stringers ou qualquer           
outro componente e sistema de caráter inovador, neste caso estarão incorporados no            
produto os relatórios referentes ao seu desenvolvimento, mas os demais não fazem parte             
do escopo do produto.  

Além disso, a certificação perante a Anac não é um dos produtos do projeto, todo o                
encargo e trabalho burocrático e jurídico não compreende à esse projeto, enfatizando que             
os relatórios técnicos, análises e resultados de engenharia seguindo os requisitos e            
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formatados para uma possível certificação serão entregues ao final do projeto, mas o             
restante não cabe ao escopo do produto. 

 

11 Premissas do projeto 
É importante que a equipe de projeto realize suas tarefas com a responsabilidade,             

boa fé e disposição ao que se condiz com o projeto de uma aeronave. Contamos com a                 
colaboração dos fornecedores para que não tenham atividades fraudulentas que possam           
afetar o projeto. É importante também a obtenção dos valores de investimentos iniciais e              
intermediários. É esperado atraso por conta de má comunicação com fornecedores, como            
prazo de entrega tardios. Além disso é assumido que novas tecnologias possam surgir e              
podem ser incrementadas na aeronave como softwares e provedores de equipamentos de            
pulverização. É previsto a perda de pessoal temporária ou permanente ao decorrer do             
projeto por motivos diversos como morte, doença, gravidez, feriados imprevistos,          
problemas psicológicos, falta de energia, incêndios, crise de governo, pandemias, discussões           
interpessoais na equipe e greves. Também está previsto atraso por discordância entre            
diferentes equipes do projeto e possíveis faltas de organização. É antecipado também um             
discussão ambiental quanto ao uso da aeronave de acordo com o local de operação,              
identificando também os problemas devido aos diferentes climas de operação de cada área             
para garantir a mesma segurança. 

Dependendo da experiência da equipe podem se obter problemas ainda maiores não            
listados. Para tudo isso é esperando um plano de gerenciamento assim como            
monitoramento que ajuste os eventuais impasses e contratempos  que surjam.  

 

12 Aprovações: 
 

 
 

 

Assinatura do gerente de projeto  Assinatura do patrocinador ou autor 

 
 

 

Nome do gerente de projeto  Nome do patrocinador ou autor 

   

Data        Data 
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