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1 INTRODUÇÃO  

 

O relatório de estágio supervisionado obrigatório, do curso Técnico em 

Agricultura, na fazenda Palmital, com a supervisão do gerente Miguel Clemente 

Scheneider  

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 Fazenda Palmital é de propriedade Antônio Lemos Beraldo, atua à 55 

anos no ramo da pecuária e inicia o seu primeiro ano na produção agrícola com 

a safra de soja 18/19 e o plantio do milho para silagem, atualmente emprega 8 

pessoas com carteira assinada, situada no municipio de Vila Bela Da Santissima 

Trindade, onde é exercida a comercialização dos produtos. 

 Esse 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: adaptações e 

cálculos de regulagem de semeadora, manutenção preventiva de máquinas 

agrícolas, auxilio na aplicação de calcário, monitoramento de pragas, 

organização do almoxarifado da oficina mecânica, teste de germinação, troca de 

radiador de um trator. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

 Realizar o estágio supervisionado obrigatório para obtenção do título de 

técnico em agricultura. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Ter experiência prática dos conceitos aprendidos em sala de aula. 

 Oportunidade de ter uma experiência com funcionário em uma empresa, 

tendo a vivência de dificuldades que ocorrem na iniciativa privada. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 



7 

 

 

 

 

A fazenda tem como característica principal a criação de gado de forma 

extensiva e em confinamento, iniciou-se recentemente no ramo agrícola, com o 

plantio de início com a cultura do soja, realizado no mês 12 de 2018 a atividade 

foi implantada em uma área de 1.000 ha, e em seguida fizemos o plantio do milho 

para a produção de silagem a mesma realizada em 280 ha, no total a área de 

cultivo foi de 1240 ha. 

A empresa possui um total de 8 equipamentos agrícolas, sendo 4 

máquinas agrícolas e 4 implementos: 

Máquinas Agrícolas: 

 1 pulverizador  

 1 pá carregadeira, série W20 

 1 Trator John Deere, série 8335R 

 1 Trator John Deere, série 6110J 

 

        Implementos Agrícolas: 

 1 Calcareadora e adubadora (Hércules 10000) 

 1 Vicon  

 1 Semeadora DB:74 

 1 Plaina niveladora 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

Durante o estágio foram realizadas diversas atividades, sendo que nesse 

período, sempre houve a orientação do supervisor Miguel Clemente Schneider, 

as atividades foram desenvolvidas, de acordo com a sequência abaixo: 

 

 

4.1 Manutenção de máquinas agrícolas; 

 

 Manutenção corretiva de um pulverizador. 

 Manutenção preditiva de uma semeadora-adubadora  

 Troca de óleo e limpeza do radiador de uma pá carregadeira, série W20 
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Conforme a manutenção corretiva do pulverizador, foi feita a troca dos 

cilindros e da bomba que vieram com defeitos de fábrica (conforme a figura 1) e 

realizou-se o engraxamento diário dos bicos das barras, como indicado pelo 

manual do fabricante. 

 

 

Figura 1. Troca de cilindros e bomba– manutenção corretiva de máquinas 

agrícolas. 

 
                                                                               Fonte: Viana, 2019 

. 

Foi feito a troca de óleo lubrificante e a limpeza de filtros de ar, de uma pá 

carregadeira de marca Case, serie: W20, o mesmo foi realizado uma 

manutenção preditiva conforme a figura 2. A manutenção preditiva é o 

acompanhamento periódico de equipamentos ou máquinas, através de dados 

coletados por meio de monitoramento ou inspeções. As técnicas mais utilizadas 

para manutenção preditiva, são: 

 Análise de vibração; 

 Ultrassom; 

 Inspeção visual; 

 Técnicas de análise não destrutivas;  

 

        Esta manutenção prediz o tempo de vida útil dos componentes das 

máquinas e equipamentos e as condições necessárias para que este tempo seja 

aproveitado. 
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        Importante destacar que para cada tipo de equipamento deve-se determinar 

a frequência, o responsável e a forma de registro. Além disso, se estabelecermos 

como constante as manutenções preditivas, é possível eliminarmos as 

manutenções periódicas. 

 

         Figura 2. Troca de óleo lubrificante e limpeza de filtros de ar – 

manutenção preditiva 

 
                                                                                         Fonte: Viana, 2019 

 

4.2 Carregamento e auxilio na aplicação de calcário; 

 

Devido à alta acidez presente no solo, recomenda-se fazer a calagem de 

solo, aplicando uma determinada quantia de calcário na área com a assessoria 

de um agrônomo ou um técnico qualificado. O gerente responsável fez a 

recomendação e ficou de 3,2 toneladas por hectares, a aplicação iniciou-se no 

dia 16/01/2019. (Conforme a figura 3) 

Ao iniciar-se a aplicação, observamos que o calcário estava húmido por 

conta da chuva, com isso foi preciso que ficasse em cima da calcareadora com 

uma enxada, para ir quebrando os torrões de calcário que iam se formando. 

(conforme a figura 4) 
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Figura 3. Aplicação de calcário 

 
                                                                                            Fonte: Viana, 2019 

  

Figura 4. Auxilio na aplicação de calcário 

                             
                                                          Fonte: Viana, 2019 

 

 

        Os solos brasileiros são ácidos em sua maioria. A acidez, representada 

basicamente pela presença de dois componentes - íons H+ e Al+3 – tem origem 

pela intensa lavagem e lixiviação dos nutrientes do solo, pela retirada dos 
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nutrientes catiônicos pela cultura sem a devida reposição e, também, pela 

utilização de fertilizantes de caráter ácido. 

         Os principais objetivos da calagem são: eliminar a acidez do solo e fornecer 

suprimento de cálcio e magnésio para as plantas. O cálcio estimula o 

crescimento das raízes e, portanto, com a calagem ocorre o aumento do sistema 

radicular e uma maior exploração da água e dos nutrientes do solo, auxiliando a 

planta na tolerância à seca.  Nas propriedades físicas do solo, a calagem 

aumenta a agregação, pois o cálcio é um cátion floculante e, com isso, diminui a 

compactação. 

        Esse conhecimento foi bem agregado para minha carreira profissional, 

onde, esse procedimento é fundamental para a obtenção de altas produtividades. 

 

4.3 monitoramento preparo de solo.  

 

Preparo de solo é uma das práticas que devem ser feitas com suma 

responsabilidade e conhecimento. Para o plantio de milho, foi aberto uma área 

de 300 ha. Foi feita a derrubada e a retirada das arvores do local e iniciou-se 

com uma grade pesada para o revolvimento da matéria orgânica e corte do solo. 

Em seguida foi feita a segunda mão de grade, porém no sentido transversal do 

corte feito anteriormente (conforme a figura 5). Depois disso foi necessário 

passar sobre a área a plaina plainadora, como o próprio nome já diz, tem o 

objetivo de deixar a área plaina, já que o solo apresenta algumas características 

que contem lombadas espalhadas por toda a área. 
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Figura 5. Preparo de solo 

  
                                                                            Fonte: Viana, 2019 

 

 

         O preparo do solo é uma prática que pode ser usada como medida para 

estabelecer condições ideais para o crescimento radicular, sendo utilizados para 

isso diferentes tipos de implementos. Segundo Spoor (1975) apud Dedecek et 

al. (2007) as respostas das plantas não ocorrem diretamente ao preparo do solo, 

mas ao ambiente criado em função desta atividade, a qual favorece a 

movimentação da água, areação e disponibilidade de nutrientes, sendo a 

profundidade a variável mais importante; estas operações demandam energia, 

tempo e custos, as quais estão diretamente relacionadas à profundidade de 

trabalho e o número de operações.                                                                        

   A atividade de preparo do solo varia de acordo com as características dos 

solos, clima, finalidade, plantas daninhas, impedimentos físicos e resíduos 

vegetais (DEDECEK et al., 2007).  

      Com essa atividade foi possível conhecer as técnicas de preparo de solo, 

visando melhorias em sua estrutura física e nutricional. 
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4.4 monitoramento de pragas na cultura da soja 

 

       Todo dia de manhã era feito o monitoramento no soja, para saber se tinha 

alguma praga atacando a mesma, e assim poder identifica-la e combate-la com 

o uso correto de defensivos. Uso do pano-de-batida para a amostragem no 

monitoramento das lagartas desfolhadoras, percevejos sugadores de sementes 

e insetos de modo geral.  No monitoramento dos mesmos, foram encontrados a 

falsa medideira pseudoplusia includens e a spodoptera cosmioides (conforme a 

figura 6). 

 

Figura 6. Monitoramento de pragas na cultura do soja 

                 
                                                                               Fonte: Viana, 2019 

 

Conforme (Embrapa) as lagartas mais comuns são Spodoptera 

cosmioides e Spodoptera eridania, assumindo importância normalmente a partir 

do início da fase reprodutiva da cultura em que, além de se alimentarem das 

folhas, atacam também as vagens da planta. 

São lagartas da família Noctuidae que podem atingir 50 mm de 

comprimento, apresentando movimentos vagarosos no seu deslocamento. 
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Outras lagartas do gênero Spodoptera podem também atacar a cultura da soja, 

mas em geral, em menor intensidade e importância do que as espécies S. 

cosmioides e S. eridania. A diferenciação das várias espécies de Spodoptera é 

muito difícil. A semelhança no padrão de coloração e a grande variabilidade intra-

específica, tem tornado a taxonomia do gênero Spodoptera confusa, havendo, 

em geral, vários sinônimos para cada espécie. 

 

4.5. Monitoramento na aplicação. 

 

A aplicação é uma das técnicas, no qual exige cuidados e dedicação na 

hora do serviço. Na fazenda os horários de aplicação eram de madrugada, pois 

segundo o responsável técnico desse setor seria o melhor horário, tanto para 

aplicação de herbicidas e inseticidas.     

 

Figura 7. Aplicação de inseticida. 

 

 

                                                                                                                     Fonte: Viana, 2019 

  

Durante essa atividade foi possível conhecer, o manuseio do pulverizador, 

e da importância de um técnico da área durante essa etapa, ainda mais quando 

o assunto é aplicação, por ser uma atividade bem complexa na área.  
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4.6 Teste de germinação do milho e brachiaria ruziziensis. 

 

Na propriedade foi realizado o teste de germinação de 100 sementes de 

milho e 200g de semente de braquiária em um solo descompactado, simulando 

um plantio em campo. O teste de germinação serve para identificar a qualidade 

de um lote de semente, ocorrendo uma simulação de como se comportaria em 

campo. Esse teste foi realizado por iniciativa própria do estagiário.  

Com a autorização do produtor, designou-se uma área próxima à sede da 

fazenda, para ser realizada o preparo do solo, e a semeadura de 4 fileiras 

formando um quadrado com as sementes de milho e no centro as 200g de 

sementes de braquiária conforme a figura 8 e 9. 

 

Figura 9. Mostra das sementes. 

 

                                                                Fonte: Viana, 2019 
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Figura 9. Mostra das sementes. 

 

                                                                                                                 Fonte: Viana, 2019 

 

 

5 Recepção na Empresa 

  

Recepcionado pelo gerente da fazenda, o mesmo mostrou-me a equipe de 

trabalho, do qual faria parte durante os dias de estágio. Em seguida fomos dar 

uma volta na fazenda, para mim ter o conhecimento da mesma, e ficar informado 

sobre as atividades exercidas ali.  

A equipe de trabalho era formada por 5 colaboradores, que eram 

responsáveis pelo serviço do setor agrícola. 

A empresa foi muito receptora proporcionando alojamento e refeições. 

 

6 Caderno de Campo 

 

A sequência sugerida para o texto (relato) é a mesma usada no Quadro 

Demonstrativo de Atividades, constante da Pasta de estágio, e que será 

xerografa e anexada ao relatório. Também serão usados os dados coletados no 

Caderno de Campo, a partir do Roteiro previamente elaborado e apresentado 

aos discentes.  
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5 CONCLUSÃO 

           

         Com o estágio realizado obtive noções práticas sobre o setor agrícola de 

modo em geral, no qual não tive contato no meio acadêmico, dentre elas: 

operação de trator, aplicação de insumos, preparo de solo até o plantio, 

manutenção de máquinas e contato com pragas que afetam a lavoura. 
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