
SARDRONES 
Qualidade acima de tudo 

Liberação de agentes biológicos 

Mapeamentos e sensoriamento aéreos 

Pulverizações Localizadas  

Relatórios otimizados  

 

www.sardrones.com.br 



Assuntos 

• Apresentação da SarDrones 

• Status atual da Regulamentação do MAPA 

• Informações técnicas sobre Drones Pulverizadores 

• O que está por vir... 

• Liberação de Cotésias via Drones 

• Video encerramento 



SOBRE NÓS 
QUALIDADE ACIMA DE TUDO 



     SUMÁRIO EXECUTIVO 
  

 Start-up com inicio em 2018, com foco na AGRICULTURA 4.0 por meio de uso de 

Drones Específicos, Dispensers e Softwares próprios desenhados em parceria formal com 

Engenheiros do ITA   (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e SENAI.  

 

 A Sardrones busca sempre ENTENDER AS REAIS NECESSIDADES DOS PRODUTORES 

para melhor ATENDÊ-LAS , levando aos mesmos, tecnologias e serviços que os atendam 

de maneira personalizada 

  

   SERVIÇOS (Soluções): 
 

-  Liberação de agentes biológicos (Cotesia e trichogramma): 2019 

- Mapeamento e sensoriamento de áreas: 2020 

- I-Drones:(2020) 

- Pulverização:(2020) 
 

  

Fundação 

no ano de 

2018 

Crescimento 

Sustentável e 

agressivo 

Ótimo 

acesso ao 

Mercado 



LINHA DO TEMPO 

AGO 
2018 

NOV 
2018 

JAN 
2019 

HOJE... 

FUNDAÇÃO 
 - Agosto de 2018  

 - Primeiras reuniões com consultores 

 - Primeiros desenhos de Plano de Negócios 

 - Pesquisa de Mercado 

APRESENTAÇÃO AO MERCADO 
- Coleta de informações, sugestões dos clientes... 

- Dimensionamento do mercado e dos desafios 

- Formação de parcerias( consultores, laboratórios,clientes...) 

DESENVOLVIMENTO DOS DISPENSERS 
- Modelagem em cima dos inputs de mercado 

- Elaboração das embalagens biodegradáveis 

- Primeiros testes a campo... 

PROVA DE CONCEITO NOS CLIENTES... 
- Demonstrações a clientes 

- Fechamento dos primeiros contratos 

- Fechamento de Parcerias 

- Busca de investidores 



LIBERAÇÃO DE  
COTÉSIA 

 

PULVERIZAÇÃO 
2020 

 

LIBERAÇÃO DE 
TRICHOGRAMMA 
 

TREINAMENTOS 
USO DE DRONES 
 

COMPOSIÇÃO DAS SOLUÇÕES 



NOSSO TIME 
DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 



 Fundador e Diretor Geral 

Gustavo Scarpari 
 
-  Engenheiro Agrônomo, ESALQ-USP-2005 

-  MBA pela FGV em 2012 

-  15 anos de mercado 

           - 12 anos da multinacional SYNGENTA 

           -  2 anos na multinacional  IHARA 

           -  1 ano como CEO da SarDrones 



Líderes de Operação 

Marcus Mazuttini 
 

Eng. Agrônomo ESALQ-USP 
Piloto de Drone 

Representante comercial 
Experiência em empresa de 

Agricultura de Precisão 
Desde o inicio da empresa 

. 

José Correa 
 

Eng. Agrônomo UDESC- SC 
Piloto de Drone 

Representante comercial 
4 anos de experiência com 

campos experimentais e 
montagem de laudos técnicos 

Desde o início na empresa 
. 

Pedro Martins 
 

Eng. Agrônomo UNESP 
Piloto de Drone 

Representante comercial 
2 anos de experiência com 

campos experimentais e 
montagem de laudos 

técnicos 
 

. 

Marcelo Brigliadori 
 

Eng. Agrônomo ESALQ-USP 
Piloto de Drone 

Representante comercial 
Experiência internacional 1 

ano EUA 
Montagem de Campos 

experimentais 
. 



PULVERIZAÇÃO 



SEGMENTOS PARA USO DE DRONES 

• CATAÇÃO DE ERVAS DANINHAS; 

• MEIOSI; 

• AREAS DE RESTRIÇÕES AMBIENTAIS; 

• CULTURAS VISINHAS; 

• ÁREAS COM LINHÃO DE FORÇA; 

• ÁREAS PRÓXIMAS DE SERICULTURA E APICULTURA; 

• TALHÕES MUITO PEQUENOS...; 

 



CATAÇÃO 





ANTES DEPOIS 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO COM DRONE 



Vídeo 
demonstrativo  



MEIOSI 
CAFÉS 



AREAS DE 
RESTRIÇÕES 

LINHÃO DE ENERGIA 

RESTRIÇÕES POR ABELHAS 

AREAS DECLIVOSAS 



AREAS DE 
RESTRIÇÕES 

AREA DE RESERVA LEGAL 

CULTURAS VIZINHAS 





Pontos de atenção para a Pulverização 
através de Drones 

      -  Regulamentação está sendo confeccionada pelo MAPA 

       - A Sardrones faz parte do time do MAPA que esta 
auxiliando na regulamentação dos sistemas de aplicações 
de defensivos e/ou agentes biológicos via DRONES . 



CATEGORIAS 
CATEGORIA I :  Acima de 150 Kg de payload 

CATEGORIA II : Entre 25 Kg e 150 Kg de payload 

CATEGORIA III : Até 25 Kg de payload 

A Regulamentação que o MAPA está 
confeccionando tem foco na categoria III  



Atualização da regulamentação do MAPA 



A DERIVA é em média 5 x menor que a DERIVA de aviões . Esse dado serviu para balizar a distância 
mínima para áreas sensíveis, que provavelmente ficara e em torno de 50 m 



Drone-Pulverizador 











Video 



Oque esta por vir.... 



         Aplicação de                         

agentes biológicos                  
Eficiência e qualidade no controle de pragas 

            - Cotesia 

            - Trichogramma 

* Desenvolvimento de novos equipamentos para outras culturas 

      ( citros, soja, café, HF. Floresta …) 

CONTROLE  

BIOLÓGICO 



 

Mão de obra limitada e desqualificada  
 
 Há pouco tempo o produtor tinha mão de obra a vontade para operações braçais , hoje este tipo 

de trabalho está bastante limitado por N razões, sejam trabalhistas, sejam de pessoal disponível para 

esse tipo de trabalho . 

  A SarDrones opera liberando seus agentes biológicos, coletando imagens, ou pulverizando , 

dispensando a mão de obra do cliente e trazendo maior qualidade e controle da operação 

 
ALGUNS DESTAQUES 

PROBLEMA ATUAL 

Dificuldades na 

prestação desse 

tipo de serviço  

Dificuldade de 

monitoramento da 

qualidade da 

operação 

Dificuldade na 

qualificação 
Mão de obra 

escassa 

Falta de 

flexibilidade 

de horários 

Resultados 

deficitários em 

áreas difíceis 



RESPONSABILIDADES 

Poluição zero 
 

Embalagens   

 oxi-biodegradávies 

Otimização do 
uso de químicos 
Possibilidade de melhoria 

no manejo o uso de 

agentes biológicos e 

químicos. 

Remanejamento 
de pessoas 

Aproveitamento de pessoas 

em trabalhos menos 

exaustivos. 

Controle de 
qualidade 

Melhoria significativa no 

controle da operação 



Aparelhos para aplicação de  
Trichogramma 

• Aparelhos são todos testados e homologados 

• Equipamentos calibrados em toda aplicação 

• Time : 100% Engenheiros Agrônomos  

• Rendimento diário de pelo menos 300 ha/Drone 

   *Dependendo do clima e da característica da área  



Modelo de atual Liberação de 
Cotésia  
na Cultura de Cana-de-açúcar  





A Sardrones SUBSTITUI A AÇÃO HUMANA para 
liberação de agentes biológicos por                  

DRONES ESPECÍFICOS 
Permitindo que esse pessoal seja aproveitado em 

trabalhos BEM MENOS EXAUSTIVOS 
 

Diminui sensivelmente os riscos, pois o                    
SER HUMANO NÃO ENTRA mais no canavial               

e sim o DRONE sobrevoando 
 

O equipamento chega em áreas de difícil acesso 
 

Eficiência MUITO maior e utiliza embalagens 
biodegradáveis 

RESUMO 



Modelo de Operação 

 Cliente compra a cotésia do laboratório  

Laboratório embala nos saches 
SarDrones e envia ao cliente 

 * A SarDrones treina e habilita o laboratório em questão ou a usina 

Cliente recebe as Cotésias e depois 
disponibiliza a equipe SarDrones 

Equipe SarDrones realiza as liberações nos 
locais pré estabelecidos e respeitando os 

melhores horários 

SarDrones entrega um 
relatório com detalhes da 
operação e mapa de voo  



Desenvolvimento de 
NOVAS embalagens 

para cotésia 

“ Ouvir e interpretar oque o cliente 
REALMENTE PRECISA” 



Modelo de Liberação de Cotésia  
na Cultura de Cana-de-açúcar  



EVOLUÇÕES... 

EXIGÊNCIAS DO MERCADO 
 
- Totalmente transparentes 
- Leves 
- E que sejam 100% abertas 



Comportamento de saída das cotesias 

Cotésia 
saindo das 

embalagens 



Comportamento das cotesias a campo 



EXEMPLOS DE VANTAGENS DA 
LIBERAÇÃO DE COTÉSIA VIA DRONE 
NA CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR 



Vantagens .... 

Diminui sensivelmente o número de pessoas no campo            
( problemas trabalhistas, custos, disponibilidade...) 

Melhora a qualidade da operação 

( embalagens sempre abertas, georreferenciamentos...) 

Melhoria no monitoramento  

(Log dos voos, horários mais flexíveis...) 

Liberação em áreas de difícil acesso                                                     
( cana tombada, bisada, declivosas) 

Possibilidade de liberação em maior área  

( rendimento de voo ou mais drones)  

Embalagens biodegradáveis e de fácil manuseio  

 ( não altera quase nada a operação do laboratório ) 

Saída rápida das cotesias das embalagens  

( em torno de 5 min + de 80% de saída) 

Maior área de cobertura  

( dispersão durante a queda do drone) 

 



Modelos em desenvolvimento do 
Dispenser 



Dispenser 



Liberador de Cotésia 

• Equipamento inovador 

• Rendimento: 150 < 200 ha/dia  

• Embalagem : 

      - Diferenciada e Inovadora 

      - Oxi-Biodegradável  

      - Leve e de fácil deposição nas folhas 

      - 100% transparentes                                              
* Facilidade na analise de liberação 

• Liberação de embalagens 100% abertas 

 

 



Vídeos  

Clipe Cotésia NOVO.mp4
Clipe Cotésia NOVO.mp4




Demonstrações  
a campo 

 







Maior laboratório do País, já irá 
comercializar em nossa embalagem 

Cliente apresentando a 
recomendando nossa tecnologia 

PRESENÇA NOS MAIORES EVENTOS 





 - Drone Exclusivo Sardrones 
     - Maior autonomia de voo e capacidade de carga do Mercado 
 
- Dispenseres Exclusivos desenhados pelo ITA 
        - Com Rendimento projetado de + 400 ha /dia 
         

- Drone Pulverizador Hibrido (Combustão+bateria)… 

 
- Aplicativo de uso inteligente de imagens de satélite 
 
- Software de I.A. na Agricultura (             /                 )  
    - IDrones 

 

Oque esta por vir... 



Clipe Cotésia NOVO.mp4


Parcerias 
 



Clientes e Potenciais 



Luís Gustavo Silva Scarpari 

        DIRETOR GERAL 

Contatos 

 gustavo.scarpari@sardrones.com.br  

Cel : (16) 99748-1808 

www.sardrones.com.br 
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