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1. INTRODUÇÃO 

 

Relatório de estágio supervisionado obrigatório, do curso Técnico em 

Agricultura, realizado na fazenda Santa Barbara, com a supervisão do gerente 

Fabio Gargaro Peres. 

O estágio teve como intuito colocar em prática os conteúdos teóricos 

vistos em sala de aula, adquirir conhecimento de algumas práticas, e com isso 

melhorar na formação técnica do aluno no decorrer do curso. 

A empresa fazenda Santa Barbara é de propriedade do Sr. Humberto 

Simioni, onde o Sr. Edson atua há 13 anos na produção agrícola, atualmente 

emprega 2 pessoas com carteira assinada, cujos nomes são Airton Pereira da 

Conceição e o gerente, contando também com 5 funcionários não registrados  

devido ao pouco tempo que foi a passagem dos mesmos. A propriedade é 

situada no município de Nobres, onde a comercialização dos produtos agrícolas 

é enviado para os municípios de Diamantino e Santa Rita do Trivelato. 

O estágio possibilitou a experiência de comportamento em uma empresa 

e observar o dia-a-dia no campo. Ao decorrer desse processo de aprendizado, 

foi possível conhecer algumas técnicas como: regulagem da distribuidora de 

adubo, manutenção preventiva de máquinas agrícolas, operação do trator com 

o implemento, operação com grade aradora, coleta de vasilhames de defensivos 

agrícolas e operação da máquina agrícola Massey Fergunson 9790. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

          Realizar o estágio supervisionado obrigatório para obtenção do título de 

técnico em agricultura. Além do título, adquirir experiências práticas e saber lhe 

dar com as dificuldades do campo, pra que no futuro, ser um profissional de 

qualidade e com responsabilidade suficiente para administrar o campo agrícola. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

           Experiência prática dos conceitos aprendidos em sala de aula. 
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           Oportunidade de ter uma experiência como funcionário em uma empresa, 

tendo a vivência de dificuldades que ocorrem na iniciativa privada.  

 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A fazenda tem como característica principal o cultivo de milho e soja e 

conta com 2.000 hectares de área plantada, com uma produtividade de 55 

sacas/hectare soja e 100 sacas/hectare de milho. 

A empresa possui um total de 5 colhedoras, sendo: 

 2 Massey Fergunson 9790 (ano 2010 / 30 pés) 

 2 Massey Fergunson 34 (ano 2003 / 25 pés) 

 1 John Deere STS 9650 (ano 2011 / 30 pés) 

 Um pulverizador Jacto, ano 2019 de 2500 litros e 28 metros de 

barra.  

Um total de 8 tratores, sendo: 

 1 Massey Fergunson 680 (170 cv) 

 1 Massey Fergunson 283 (85 cv) 

 1 Valtra 985 (110 cv) 

 1 Ford (65 cv) 

 1 Trator MF 6360 (215 cv) 

 1 Valtra BH 180 (180 cv) 

 1 Valtra BH 1780 (170 cv) 

 1 John Deere 7505 (155 cv) 

 

Implementos: 

 1 Grade aradora média (CIVEMASA/ 28 DISCOS POR 28”) 

 1 Grade aradora média (TATU/ 20 DISCOS POR 28”) 

 1 Distribuidora de adubo (Jan 12.000) 

 1 Bazuca (Jan 25.000 litros) 

 1 Bazuca (Jan 20.000 litros) 

 1 Semeadora 22 linhas (TATU) 

 1 Semeadora 17 linhas (TATU) 
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4. Recepção na fazenda 

 

        Ao chegar na fazenda, as máquinas se localizavam no pátio (conforme a 

Figura 1) já com a revisão preventiva em andamento. Os funcionários, gerente e 

o dono da empresa foram atenciosos e muito recepcionistas. Sempre que 

haviam dúvidas, o supervisor e os funcionários auxiliavam. O dono da empresa 

ficava mais na cidade responsável pelos setores administrativo e de peças, 

comparecia na fazenda poucas vezes. 

 

Figura 1. Vista do pátio da fazenda. 

 

                                                                  FONTE: Autor, 2019. 

 

O supervisor do estágio sempre com boas explicações, com a finalidade de 

passar o conhecimento de qualidade e experiências que o mesmo aderiu ao 

longo de sua carreira no campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

5. Caderno de Campo 

 

Durante o estágio foram feitas algumas atividades com a orientação e 

supervisão do gerente da empresa Fabio Gargaro Peres. A sequência sugerida 

para o texto é a mesma usada na seção de itens abaixo. 

 

 

6. DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

6.1 Manutenção de máquinas agrícolas e acompanhamento da colheita 

 

Na manutenção preventiva (‘’A manutenção preventiva é utilizada para evitar 

falhas em máquinas depois de um tempo ou volume de uso’’) das duas colhedoras, 

foram revisados os rolamentos que algum tempo não havia sido retirado para 

troca ou revisão (conforme a Figura 2). Além da troca de correias das colhedoras, 

foram realizadas a correção de polias que estavam com problemas de 

funcionamento 

 

Figura 2. Vista da colhedora revisada (a); Troca das correias do sistema de 

trilha da colhedora (b). 

 

                                                                                        FONTE: Autor, 2019. 
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            Além da revisão das colhedoras, foi realizado durante o estágio o 

acompanhamento das atividades de colheita, onde foi possível ter noções de 

operação e manejo de máquinas agrícolas. Sendo que as máquinas (conforme 

a Figura 3) estavam com consumo médio de 50 litros por hora, com o 

abastecimento sendo realizado a cada dois dias. O fornecimento de óleo diesel 

e reparações das máquinas eram efetuados pelos próprios operadores, o 

motorista do caminhão volks 8.160 apenas transportando as ferramentas e 

combustível.  

 

Figura 3. Acompanhamento das operações de colheita agrícola 

                                                                                                                                 

                                                                                                         FONTE: Autor, 2019. 

 

          Após a revisão preventiva na plataforma da colhedora (conforme a Figura 

4). As peças revisadas foram: molinete, faquinhas da linha de corte, dedos do 

molinete e o caracol (as peças e o mesmo danificados). Também realizadas a 

revisão preventiva da parte de correias, polias, correntes e rolamentos que 

estavam danificados. 
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Figura 4. Revisão na máquina e na plataforma 

             

                                                                  FONTE: Autor, 2019. 

 

6.2 Operação com a grade aradora 

 

No estágio foi realizada a operação de gradagem que possui a finalidade 

de preparação do solo para cultivo agrícola posterior à aração (Figura 4). 

 

Figura 4. Realização da operação de gradagem 

        

                                                                                           FONTE:Autor, 2019. 
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A operação foi efetuada com o corte no solo em uma profundidade 

aproximada de 20 cm, a grande possui tamanho médio, tipo set off, com discos 

de corte de 28 polegadas, as áreas de trabalho foram um talhão de 155 hectares 

e outro de 140 hectares, e o trator usado foi o MF 6360 (215 CV). 

A gradagem foi realizada nas bordaduras dos talhões que haviam sido 

colhidos soja, onde se iniciaria o plantio do milho, a operação tinha o intuito de 

descompactar o solo. A compactação pode ser causada por alguns fatores como 

o tráfego de máquinas e implementos agrícolas e o adensamento do solo. Após 

a operação de gradagem foi realizado o plantio. 

 

 

6.3 Regulagem do distribuidor de adubo 

 

Antes de realizar o plantio do milho, o produtor optou por jogar adubo á 

lanço em 500 hectares, o mesmo sempre atuou com a opção de aplicar o adubo 

no solo pela semeadora-adubadora. 

Para realizar a operação a lanço, o supervisor orientou que fosse realizado 

a regulagem do implemento para que assim, ocorra a dosagem correta durante 

a aplicação de adubo. 

         A orientação foi de 130 kg de adubo, na regulagem foi usada a seguinte 

metodologia: demarcou-se uma distância de 50 metros, do ponto A ao ponto B. 

Com o cronômetro em mãos, foram registados 25 segundos, na terceira marcha 

M, verificou-se também que a faixa de aplicação do adubo é de 10 metros (sendo 

5 metros para cada lado na distribuição), sendo que o total da área aplicada foi 

de 500m2, considerando a distância de 50 m por 10m de faixa de aplicação. 

Com o trator parado e ligado e a tomada de força ativada ao implemento, 

foi desativada a tomada de força dos pratos do distribuidor desativado, para que 

assim, a esteira do mesmo aplicasse o adubo na lona. Após isso, o produto foi 

colocado em um balde tarado, onde foi feito o seguinte cálculo: 

 

                                       6,5 kg _________________500 m2 

                                                                X        _________________________10.000 m2 

                                                                   500X = 65.000 
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                                            X= 130 kg/hectare 

 

         Esta operação foi realizada com o trator Valtra 1780 (170 CV), em uma 

velocidade média de 8 km/h, juntamente com o implemento distribuidor de adubo 

Jan 12.000 litros. 

 

 

6.4 Coleta de vasilhames de defensivo agrícolas 

 

A nova legislação federal indica a destinação final de embalagens vazias 

de defensivos agrícolas, e determina as responsabilidades para o agricultor, para 

o revendedor e para o fabricante. O não cumprimento destas responsabilidades 

poderá implicar em penalidades previstas na legislação específica e na lei de 

crimes ambientais (Lei 9.6055 de 13/02/98), com multa e até pena de reclusão 

(LADEIRA, et al. 2012). 

Para realizar a entrega dos vasilhames o Sr. Edson orientou  que os 

resíduos fossem limpados e colocados em big bags para que ao chegar na 

empresa que realiza a coleta (CEARPA – Conselho Estadual das Associações 

de Revendas de Produtos Agropecuários do Mato Grosso), o desembarque 

fosse concluído com êxito. 

 

 

      6.5 Operação com trator e implemento 

 

Após o acompanhamento na colhedora de soja, o supervisor me orientou a 

operar o trator John Deere 7505, juntamente com uma carreta transportadora de 

grãos, denominada Bazuca Jan 25.000 litros (Figura 5 a). Onde foi o transporte 

de grãos até o final do estágio, além deste trator e implemento, foi utilizada outra 

carreta transportadora de grãos de 20.000 litros juntamente com o trator Valtra 

1780.  

As carretas transportadoras (Figura 5 b) ficavam responsáveis em auxiliar 

as três colhedoras maiores, para que assim, obtivesse melhor rendimento 

logístico, e que a operação de colheita fosse realizada em um período mais curto. 
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Figura 5. Carretas transportadoras de grãos em espera para o carregamento 

de grãos (a); Trator e implemento à espera do carregamento de grãos (b). 

 

                                                                  FONTE: Autor, 2019. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Na instituição, o contato é com a teoria aplicada às atividades que 

exerceremos dentro da nossa profissão. Mas muitas vezes não relacionamos o 

conteúdo à sua aplicabilidade, nem compreendemos o que realmente é o 

funcionamento de certas atividades. No estágio foi desenvolvidas as seguintes 

atividades práticas, que foram executadas com êxito: 

 Manutenção de máquinas agrícolas; 

 Operação com grade aradora; 

 Regulagem da distribuidora de adubo;  

 Coleta dos vasilhames de defensivos agrícola; 

 Operação com trator e implemento; 

Por isso, o estágio foi essencial para entender melhor e aperfeiçoar a visão 

do profissional como parte de uma empresa e atuação como um profissional 

técnico agrícola. Agora, com uma visão mais crítica sobre uma formação 

acadêmica vinculada às funções exercidas e o cenário dentro da empresa, e 
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também com uma ampla visão sobre a teoria e a prática, e sabendo conviver em 

uma equipe com metas claras e bem estabelecidas. 
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