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Há mais de 15 anos no mercado, a Nova Era Aviação Agrícola

possui experiência e qualidade técnica nos serviços aéreos

especializados de proteção à lavoura, pulverizações, semeaduras,

adubações e polvilhamentos.

A empresa possui uma equipe de pilotos treinados, com

prática em diversos cultivos. Além dos pilotos, a empresa conta com

grupo especializado de apoio em solo.

Nossa empresa:







Vantagens:

As aplicações aéreas são rápidas e eficazes com total

desenvoltura após chuvas, em solos molhados, irrigados ou

encharcados. São uniformes, com cobertura mais eficiente e em curto

espaço de tempo. Não disseminam pragas e doenças por não ter

contato com o solo. Não provoca o stress das plantas e não compacta

o solo.

Utilizamos aeronaves EMBRAER IPANEMA e

CESSNA AG TRUCK. Trabalhamos no arroz, soja, trigo, milho e

qualquer cultura que necessite rapidez, precisão e amassamento zero

(Plantação de arroz pré-germinado, adubação com uréia, herbicidas,

inseticidas e fungicidas e etc.).



Vantagens:

Controle de pragas;

Aplicado rapidamente e no momento exato, possibilita uma ação 

mais eficaz sem prejuízos na produtividade da lavoura.

Semeadura, adubos sólidos e líquidos;

Com a pulverização aérea é possível atingir até 100 hectares/hora, 

o que aumenta 90% a rapidez no tratamento.

Economia;

A aplicação aérea cobre os custos de uma aplicação terrestre, sem 

prejuízos a lavoura.



Vantagens:

Uniformidade;

Devido a velocidade constante, não sofre influência pelas 

condições do terreno, atingindo o alvo de forma exata.

Sem vetores, sem amassamento;

Por não entrar em contato com o solo, não transfere vetores de 

nenhuma área para outra e não causa amassamento.





Programe sua aplicação 

com antecedência:

Momento certo (“timming”)

É importantíssimo que a aplicação do defensivo seja feita no momento correto.

Umidade Relativa, Vento e Temperatura são parâmetros importantes que devem ser

observados em qualquer tipo de pulverização, visando sua eficiência e menor risco de

deriva.

Aplicação Aérea x Terrestre

A tecnologia de aplicação aérea gera grande quantidade de gotas finas,

proporcionando maior cobertura com pouco uso de água, tratando grandes áreas

rapidamente. A aplicação aérea não causa amassamento, não transporta vetores para

outros pontos da lavoura, pode ser efetuada em locais alagados ou logo após as chuvas

(melhor condição atmosférica).



Programe sua aplicação 

com antecedência:

Produtividade

Com o uso da aviação agricola e sua tecnologia você garante a produtividade

de sua lavoura. A aplicação correta, com seus equipamentos adequados, com as

certificações exigidas em lei e executada por profissionais capacitados, você assegura o

melhor resultado em sua lavoura.

Receituário Agronômico

Ele tem que estar presente no momento da aplicação. Consulte sempre um

Engenheiro Agrônomo, ele irá prescrever o defensivo mais adequado ao controle da praga

ou inço em sua lavoura através do Receituário Agronômico. Lembre-se o produto deve ter

registro para a cultura a ser pulverizada.



Programe sua aplicação 

com antecedência:

Mapa das Áreas

Forneça aos executores do trabalho mapa da área atualizado, indicando áreas

de risco, obstáculos. Converse com seus vizinhos de lavouras suscetíveis próximos as

aplicações.

Pistas de Pouso e Decolagem

Mantenha sua pista em boas condições de operação. Nos ajude a sermos

eficientes e mantermos a segurança dos nossos operadores e aeronaves. Certifique-se

que não haja trânsito de máquinas, pessoas e animais enquanto a aeronave estiver

operando. Todos somos responsáveis pela segurança na aviação.



Programe sua aplicação 

com antecedência:

Descarte de Embalagens Vazias

Após tríplice lavagem, nossos técnicos inutilizarão as embalagens. É de

responsabilidade do agricultor o correto descarte de embalagens vazias. É crime

ambiental a destinação e armazenamento incorreto das embalagens vazias.

Água

Mantenha água limpa e suficiente na pista. É muito importante que a água

possua características físico/químicas adequadas a cada tipo de aplicação para melhor

eficiência dos produtos. A aviação agrícola usa pouco volume de água pois usa

equipamentos adequados capaz de gerar grande quantidade de gotas finas (maior

cobertura e eficiência biológica).



Programe sua aplicação 

com antecedência:

Certificações e Homologação

A aviação agricola é regulada e fiscalizada por vários órgãos: MAPA, ANAC,

CREA, IBAMA, FEPAM, entre outros. É importante que a empresa prestadora de serviços

tenha toda as homologações e certificações, inclusive relativas aos equipamentos usados

nas aeronaves, pois a não observância dessas normas, pode gerar solidariedade passiva

por quem contrata empresas que não atendam as exigências legais.

Distância mínima para aplicações Aéreas

* 500 metros de áreas urbanas e pontos de captação de água para

abastecimentos;

* 250 metros de casas isoladas, aglomeração de animais e cursos d’água.

Obs.: As aeronaves agrícolas não pdem sobrevoar sobre áreas densamente povoadas.







Localizada em um ponto

estratégico no Estado do 

Rio Grande do Sul, atende toda 

a região central, utilizando as 

melhores técnicas, prezando pela

segurança e satisfação do cliente.



Links Úteis:

Pulverização aérea: mais eficiência e segurança

Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/pulverizacao-aerea--mais-eficiencia-e-seguranca_404151.html

Aplicação aérea funciona?

Disponível em: http://sindag.org.br/aplicacao-aerea-funciona/

Os agricultores que alimentarão o mundo

Disponível em: http://sindag.org.br/os-agricultores-que-alimentarao-o-mundo/

https://www.agrolink.com.br/noticias/pulverizacao-aerea--mais-eficiencia-e-seguranca_404151.html
http://sindag.org.br/aplicacao-aerea-funciona/
http://sindag.org.br/os-agricultores-que-alimentarao-o-mundo/


Links Úteis:

Custos e Benefícios do Uso da Pulverização Aérea de 

Agrotóxicos na Agricultura
Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1085336/1/BoletimPD39Custoebeneficio....pdf

Disponível em: https://tecnologianocampo.com.br/pulverizacao-aerea/

Pulverização Aérea: como o produtor pode usar a tecnologia 

dos pulverizadores aéreos a seu favor

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1085336/1/BoletimPD39Custoebeneficio....pdf
https://tecnologianocampo.com.br/pulverizacao-aerea/




Contato:

+55 (51) 3723-3082 +55 (51) 99999-1820

novaeraaviacao@gmail.com

@novaeraaviacaoagricola

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015069588520

Aeródromo Nova Era, BR 290, KM 222 - CEP: 96690-000

Pantano Grande/RS

mailto:novaeraaviacao@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015069588520
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