Sistemas Inteligentes em
Tecnologia de Aplicação

MANUAL DE USO
SINTEA

Acesse o site: unityagro.com.br e clique em “SERVIÇOS”
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Na área de serviços procure a ferramenta “SINTeA” e clique em “Acesse a ferramenta”

Insira seu E-mail e Senha cadastrados na plataforma de serviços da Unity Agro. Clique em
“Entrar”

Preencha todos os dados referentes ao cliente e à máquina nos quais o trabalho será
realizado. Clique em “Enviar”
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Preencha as vazões coletadas em cada bico do pulverizador (lembre-se da unidade:
L/min).

Preencha as informações referentes às características da pulverização obtidas na
avaliação do pulverizador.
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1)O custo total com defensivos na cultura em R$/ha pode ser obtido com o produtor ou pode-se usar um valor
sugerido para a cultura da soja entre R$900/ha e R$1200 /ha
2)O “Investimento na proteção da pulverização com Acquasix” refere-se ao valor da dose do produto por
aplicação. Por exemplo, caso o produto esteja custando R$100/L e em uma situação onde a taxa de aplicação
pretendia é 100 L/ha, utilizando uma dosagem de 0,5mL/L o valor seria:
100L/ha X 0,5mL/L = 50mL/ha
50 mL/ha ou 0,05L/ha X R$100/L = R$5,00/ha
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Interpretação do Laudo
A partir do mapa das pontas podemos vericar aquelas desgastadas em amarelo (no
exemplo a ponta 11) e aquelas com possível entupimento em vermelho (no exemplo as
pontas 35 e 45). Recomenda-se que havendo >10% das pontas desgastadas o jogo
de pontas deve ser substituído. Entre 5 – 10% cabe-se uma discussão com o cliente.
Ocorrendo <5% substituir somente as pontas desgastadas.
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– Interpretação do Laudo: Informações Processadas
O laudo informa a vazão real que a máquina está aplicando (1), caso o desvio seja >5%, realizar o
ajuste da constante (2). O Laudo nos apresenta também a parcela da área total (no exemplo 200ha)
em que há excesso de aplicação (no exemplo 4,1 ha). Nesse caso, nos 4,1 ha (3) há uma aplicação
desnecessária de defensivos que resultam em um desperdício de R$11,59/aplicação (4). Além disso
em 8,2ha (5) há uma aplicação decitária das doses programadas, para esse exemplo, ocorre uma
subdosagem de 16,2% (6). O que também pode acarretar em falhas de controle e mais perdas
nanceiras.
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Interpretação do Laudo: Análise de Rentabilidade
Na parte nal do laudo é realizada uma análise de rentabilidade da utilização de Acquasix na
pulverização. Para isso utilizamos os dados de pesquisas realizadas com o produto, o valor do custo
total de defensivos na cultura (1) e o número médio de aplicações na cultura (2).
Para os dados do exemplo obtivemos que o efeito redutor de evaporação proporcionado pelo
Acquasix fornece uma economia de 3,57 R$/ha/aplicação (3). Além disso, o efeito redutor de deriva
proporciona uma economia de 9,14 R$/ha/aplicação. (4) Nos dois casos advindos da redução de
gotas que não são capazes de atingir o alvo sem a adjuvação da calda. Assim sendo, tendo um valor
de Investimento com o Acquasix de 5,00 R$/ha/aplicação (5), temos um balanço positivo de 7,71
R$/ha/aplicação (6). Demonstrando a alta rentabilidade pela utilização do produto.
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Clicar em Imprimir/Gerar PDF

Selecionar a Impressora na qual se deseja enviar o material para impressão e na
sequência clicar no botão “Imprimir”. Caso o interesse seja apenas salvar o arquivo em
PDF, selecionar “Salvar como PDF” no menu “DESTINO” e clicar no botão “Salvar”.

