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1 INTRODUÇÃO 

 
A agricultura é sem dúvida uma das principais atividades desenvolvidas pelo 

homem. Vários são os ideais que movimentam esse ramo, de modo que as empresas e as 

universidades, em parceria com os agricultores, estão sempre em busca de alternativas 

que facilitam e melhoram os meios de produção. A atividade agrícola é considerada 

depende de vários fatores de produção, dentre os quais se destacam as condições 

ambientais. Em função desses fatores, a busca por sistemas de produção que visam 

promover as melhores interações entre o solo, planta e atmosfera são importantes para 

promover a sustentabilidade dos agroecossistemas. 

A evolução do Sistema de Plantio Direto (SPD) vem da interação de práticas de 

manejo. O desenvolvimento do SPD e a produtividade de grãos vem crescendo. Porém, 

em alguns casos, está se encontra praticamente inalterada nos últimos anos. Em razão 

disso, é necessário refletir sobre o manejo do sistema que os produtores vêm adotando, 

pois, muitos produtores fazem o cultivo mínimo e por vezes entendem que isso seria SPD. 

Sendo que o sistema abrange aspectos de interação de plantas e rotação de culturas.   

Estudos sobre os benefícios da interação de plantas de cobertura do solo para o 

sistema ganharam destaque nos últimos anos, com o desenvolvimento dos mix de plantas 

de cobertura do solo. Os mix conciliam na interação entre diferentes espécies de plantas, 

visando melhorar os teores de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes, o que altera as 

propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Além das propriedades químicas, que 

são mais facilmente condicionadas via aplicação de fertilizantes e corretivos, as plantas 

de cobertura alteram as propriedades físicas pelas melhorias na estrutura do solo 

(descompactação do solo, formação de agregados estáveis, etc) e as propriedades 

biológica por meio do estímulo da diversidade de organismos do solo, os quais 

desempenham inúmeras funções essenciais para o funcionamento dos ecossistemas. 

Dessa forma, é importante o estudo dos mix para o entendimento de como essas culturas 

podem contribuir para melhorar o SPD, bem como, identificar as interações entre 

planta/solo/biota e os benefícios ao sistema promovidos pelo uso dessas plantas semeadas 

conjuntamente.  

O estágio é de grande importância para o aperfeiçoamento dos conhecimentos 

técnicos pois permite a integração da teoria aprendida em sala de aula com a prática 

profissional. Isso porque promove oportunidades de vivenciar na prática conteúdos 

acadêmicos, propiciando a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas a vida 
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profissional.  

 

 

1 OBJETIVO 

 

 

1.1 Objetivo Geral  

 
- Aprimorar os conhecimentos adquiridos na graduação com práticas desempenhadas na 

empresa Raíx Sementes por meio da interação com os profissionais já inseridos no 

mercado de trabalho e com produtores rurais envolvidos nos processos produtivos.  

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 
- Acompanhar atividades de pesquisa desenvolvidas na empresa Raíx Sementes; 

- Acompanhar e auxiliar as avaliações de performance e desempenho dos mix de 

cobertura de solo em experimentos desenvolvidos em parceria com universidades; 

- Auxiliar no manejo e controle de pragas e plantas daninhas na área experimental de 

produção de sementes; 

 

 

2 EMPRESA  

 

 

2.1 Caracterização do local de trabalho  

 

O estágio foi realizado na empresa Raíx Sementes LTDA (Figura 1), localizada 

na SC-386 km 300 - Bairro Santa Rita, São Miguel do Oeste – SC. A empresa tem como 

missão aumentar a sustentabilidade da agricultura, com tecnologias inovadoras, capazes 

de mudar a forma com que o agricultor se relaciona com o solo. Sua visão é ser 

reconhecida como empresa que mais contribui para a construção de solos com alta 

capacidade produtiva. A empresa foi fundada no ano de 2009, mas só começou a 

comercializar seus produtos no ano de 2016, neste período os esforços foram 
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concentrados no desenvolvimento e aprimoramento dos mix de plantas de cobertura de 

solo. A empresa é organizada de forma hierárquica/gerencial e conta com três gerentes 

que atuam nos setores de: a) marketing e comercial; b) pesquisa e produção de sementes; 

e c) indústria e administrativo.  

 

 

Figura 1. Vista da empresa Raíx Sementes, São Miguel do Oeste - SC. 

A empresa trabalha no momento com grande equipe de colaboradores, que atuam 

de forma direta e indireta no planejamento, desenvolvimento e comercialização de seus 

produtos. Os mix de plantas desenvolvidos são compostos por proporções de sementes 

de diferentes espécies de plantas cobertura de solo, os quais visam melhorar a qualidade 

de solo para promover maiores produtividades em diversas regiões do Brasil. 

Para entregar um produto que corresponde aos padrões de qualidade exigidos pelo 

cliente, a empresa faz estudos de campo com as plantas de cobertura. As diferentes 

espécies são cultivadas no Centro de Pesquisa RAÍX (CP) e passam por análises que se 

estendem durante todo o ciclo, em que se analisa as principais características das culturas. 

Este procedimento é realizado de forma constante, primeiramente com avaliações do 

desenvolvimento das plantas solteiras, avaliando seu ciclo, sistema radicular e os 

benefícios sobre as características químicas, físicas e biológicas dos solos. 

 Após a observação dos resultados das plantas solteiras é realizado experimentos 

no Centro Tecnológico RAÍX (CT), combinando as culturas em mix de cobertura de solo, 

levando em consideração cultivares que se assemelham em relação a época de plantio e 

ciclo de desenvolvimento. Logo após o plantio dos mix de cobertura de solo é analisado 
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as interações, o comportamento das espécies e a performance final dos mix, para que estes 

possam entregar aos produtores rurais uma excelente possibilidade de cobertura do solo.  

Após a etapa de testes, as plantas escolhidas para compor um mix são registradas 

e passam por um lançamento pré-comercial, sendo avaliadas em diferentes ambientes 

produção (diferentes tipos de solo, clima, altitude) para evidenciar os resultados obtidos 

na pesquisa local. Após a aprovação do produto, este passa para fase final em que é feito 

o lançamento comercial.  

Dentre os produtos desenvolvidos pela empresa se destacam os mix denominados: 

RX110; RX210; RX220; RX330; RX440; RX520; RX610. Estes produtos se destacam 

pelo alto desempenho e performance e são compostos por associações de plantas das 

famílias gramíneas, crucíferas e leguminosas. A maioria deles são indicados para o 

período de inverno, a exceção do RX440, que é um produto indicado para o verão.  

A cobertura do solo propicia benefícios que vão além da parte química, física e 

biológica do solo. Eles também auxiliam no controle de plantas daninhas, nematóides e 

de doenças de caule e raiz. Além desses benefícios, cada mix apresenta algumas 

características, conforme tabela 01. 

 

Tabela 01: Mix de cobertura de solo. 

Mix de Cobertura Ciclo (dias) Características 

 

RX110 

 

50 a 90 

- Produto altamente rústico; 

- Pode entregar 7 toneladas 

de matéria seca; 

 

RX210 

 

90 a 120 

- Elevada capacidade de 

crescimento radicular; 

- Elevada produção de 

matéria seca; 

 

 

RX220 

 

 

90 a 120 

- Elevada produção de 

matéria seca; 

- Apresenta benefício de 

saneador do solo no 

controle de patógenos;  

 

 

RX330 

 

 

130 a 160 

- Elevada produção de 

matéria seca aérea e 

biomassa radicular; 

- Produto apresenta fixação 

biológica de nitrogênio.  

 

 

RX440 

 

 

50 a 70 

- Excelente capacidade de 

crescimento; 

- Apresenta alta 

rusticidade; 
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- Tolerante a presença de 

alumínio toxico; 

 

 

RX520 

 

 

90 a 110 

- Produto apresenta fixação 

biológica de nitrogênio. 

- Elevada produção de 

matéria seca; 

- Relação C/N equilibrada; 

 

 

RX610 

 

 

130 a 160 

- Excelente uniformidade 

de plantas; 

- Elevada produção de 

matéria seca aérea e 

biomassa radicular; 

 

   

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

     A degradação do solo promovida pelo manejo inadequado, praticado por 

produtores rurais de diferentes regiões do Brasil afeta de forma direta e de maneira 

irreversível, em alguns casos, o sistema de produção agrícola. A perda de qualidade do 

solo impacta diretamente na produtividade das lavouras, de modo que, esta demanda 

longa período de recuperação para adquirir novamente sua qualidade (FREITAS, 2005).  

  O SPD proporciona vantagem no sistema de produção e melhorias no manejo do 

solo. Esse sistema traz uma ideia de produção conservacionista, que preconiza a melhoria 

da qualidade do solo, plantio sobre a palha sem o revolvimento do solo, rotação de 

culturas e o uso de herbicidas para o controle de plantas daninhas. Esse sistema surgiu e 

em reação à intensa degradação do solo gerada pela erosão e impactos ambientais 

(SALTON et al., 1998). 

A adoção desse sistema reúne como principais preceitos a manutenção de restos 

culturais na superfície do solo, redução de perdas de solo, diversificação de culturas ou 

sistemas produtivos (FREITAS, 2005). A união desses preceitos torna o SPD muito mais 

produtivo, pois promove maior infiltração de água no solo, aumento de matéria orgânica 

e melhoria da eficiência do uso dos fertilizantes químicos (LOPES et al., 2004).  

É importante melhorar a qualidade dos solos para que o SPD se torne sustentável ao 

longo do tempo. A qualidade do solo é definida por diversos indicadores que buscam 

auxiliar na avaliação da degradação do solo e no manejo adotado pelos agricultores. A 

construção de um bom indicador passa por integrar propriedades físicas, químicas e 
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biológicas do solo. O grande desafio dessa integração é entender a complexidades dos 

ecossistemas e os benefícios que o cultivo diversificado de plantas pode trazer para o 

SPD. A interação de plantas faz com que o solo desempenhe suas funções de forma 

eficiente, determinando sua qualidade (VEZZANI e MIELNICZUK, 2009).  

Um solo bem equilibrado e de qualidade abriga e dá subsistência a uma grande 

variedade de organismos vivos. Estima-se que para suprir a demanda da atividade 

biológica do solo é preciso produzir cerca de 8 a 12 t ha-1 ano de material orgânico. Além 

disso, essa produção deve ser de qualidade e diversidade para manter a fertilidade do solo 

ou recuperá-la em áreas degradadas (DENARDIN et al., 2012).   

A produção com mix de cobertura (espécies consorciadas) pode ser uma alternativa 

eficiente para o SPD com boa produção de material orgânico. Os benefícios da interação 

entre as plantas de diferentes famílias, com diferentes aspectos radiculares trazem uma 

complexidade ao agrossistema. A particularidade de cada espécie se sobressai no mix, 

interagindo de forma que a planta expresse seu máximo potencial de produção. Cada 

planta dentro do mix vai ter uma função especial variando entre a fixação biológica de N, 

influenciando o ciclo de nutrientes, descompactando do solo, proporcionando maior 

cobertura do solo, controlando plantas daninhas e auxiliando na fitorremediação do solo 

(KRAMBERGER et al. 2014; WHITE e Weil, 2011; CHAPAGAIN et al. 2020).  

O manejo de áreas com plantio dos mix de cobertura de solo ao longo dos anos pode 

proporcionar um aumento de produtividade. Chu et al., (2017) avaliaram experimento 

com plantas de cobertura no Oeste de Tennessee, utilizando tratamentos que consistiam: 

(I) trigo; (II) centeio; (III) centeio e ervilhaca; (IV) centeio e trevo carmesim; (V) centeio, 

aveia branca, rabanete, nabo e trevo carmesim; (VI) sem cultivo de cobertura. As 

respostas agronômicas e do solo a longo prazo com a utilização de mix de cobertura na 

produtividade de soja foram significativas para a produção de soja no tratamento V, com 

a utilização de multiespécies atingindo produtividades maiores do que os demais 

tratamentos que continham pouca diversidade de culturas. Com esta descoberta podemos 

perceber que o cultivo de mix de cobertura pode afetar positivamente a produtividade das 

lavouras.  
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4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

4.1 Atividades desenvolvidas na área do Centro Tecnológico do Raíx (CT) 

 

Os produtos desenvolvidos pela Raíx Sementes são testados por meio de 

pesquisas a campo. A área experimental é localizada na cidade de Campo Erê - SC, no 

Centro Tecnológico de Pesquisa Raíx (CT).  A composição dos mix comercializados são 

testados e passam por avaliações de interação, duração de ciclo, produtividade de 

biomassa aérea e biomassa radicular das plantas. 

A demonstração do CT e a disposição das parcelas dos mix (Figura 2) cultivados 

foi realizada antes da coleta de biomassa verde e biomassa radicular. A atividade de coleta 

nas parcelas experimentais aconteceu da seguinte forma: primeiramente foi coletado 

biomassa radicular, biomassa verde e, posteriormente, solo para análise densidade e 

porosidade. 

 

 

Figura 2. Centro Tecnológico Raíx. A) Demonstração da área total do CT; B) 

Parcela do mix RX110; C) Parcela do mix RX210; D) Parcela do mix RX330.  

 
A biomassa radicular foi coletada em duas parcelas uma com mix RX330 e outra 

com RX610, pelo método da placa com pregos adaptado por Böhm (1979). Para 
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realização da coleta foi feito uma trincheira com profundidade de 60 cm e largura de 80 

cm, conforme o dimensionamento das placas de madeira. As placas foram dispostas no 

perfil do solo de modo a coletar uma camada de 0 – 20, 20 – 40 e 40 – 60 cm de 

profundidade. Após a coleta foi realizada a limpeza, retirando o excesso de solo e 

enrolado a placa com papel filme para posterior análise em laboratório de biomassa de 

raiz (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Coleta de biomassa radicular. A) Abertura da trincheira; B) Colocação 

das placas; C) Retirada do excesso de solo da placa; D) Envolvimento da amostra com 

plástico filme para evitar perdas de solo. 

 
A coleta de biomassa da parte aérea foi realizada em duas parcelas, uma com mix 

de cobertura RX330 e outra com RX610. A análise de massa seca (MS) e massa verde 

(MV) foi realizada em área homogênea da parcela, descontado as bordaduras. As coletas 

aconteceram em área útil de 1 m2. Após demarcado a área útil com uma barra de cano 

PVC, está foi cortada e o material pesado para obtenção da MV. A pesagem foi dividida 

em duas etapas primeiramente foi pesado o valor total de MV e posteriormente foi pesado 

de forma individual, segundo os diferentes tipos de plantas (Figura 4). 
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Figura 4. Avaliação de Massa Verde. A) Demarcação da área útil da amostra para 

o corte; B) Pesagem de MV da amostra. 

Na sequência foi coletado amostras de solo para avaliação da densidade e 

porosidade total. As análises foram feitas em duas parcelas, uma com cobertura de aveia 

solteira e outra com cobertura de RX210. As amostras foram coletas (Figura 5) nas 

camadas de 0 – 5, 5 – 10 e 10 – 15 cm de profundidade, sendo utilizado o método do anel 

volumétrico descrito por Embrapa (1997).  

 

 

Figura 5. Coleta de solo com anel volumétrico em parcelas de aveia solteira e RX 
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210.  A) Limpeza da área amostral; B) Coleta da área 0 – 5 cm; C) Coleta na camada de 

10 – 15 cm; D) Demonstração do anel com área coletada. 

 
 

4.2 Atividades desenvolvidas no CT de pesquisa para produção de sementes do Raíx 

 

 

4.2.1 Aplicação de redutor de crescimento Moddus  

 

Um dos principais problemas encontrado pelos produtores de sementes é com 

relação ao acamamento de plantas. As gramíneas normalmente apresentam tamanho 

elevado e são mais suscetíveis ao acamamento, o que prejudica seu desenvolvimento e o 

processo de colheita. Para diminuir o tamanho de plantas, alguns produtores utilizam 

redutores de crescimento, sendo estes atuantes na síntese de giberelinas. Esses produtos 

reduzem o comprimento dos entre nós diminuindo a altura das plantas e reduzindo a 

porcentagem de acamamento (PENCKOWSKI et al., 2009). 

O redutor de crescimento Moddus é um produto composto por ingrediente ativo 

Trinexapaque-Etílico 250 g/L. Após absorvido pela planta, passa a atuar de forma seletiva 

reduzindo o nível de glicerina ativa, inibindo temporariamente o crescimento, mas sem 

afetar funções fotossintéticas e a gema apical. A aplicação do redutor ocorreu nas parcelas 

de aveia e centeio quando as plantas apresentavam o primeiro e segundo nó visível, 

aproximadamente 25 a 35 cm de altura. No dia de aplicação, foram tomadas medidas de 

precaução para que não houvesse deriva do produto para as parcelas testemunhas. O 

equipamento utilizado para aplicação foi um pulverizador costal bomba de 20 litros 

adaptado com uma barra de aplicação de 6 bicos leque (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Pulverizador costal bomba adaptado. 
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As avaliações foram realizadas de forma visual na fase final do ciclo das culturas. 

Nas parcelas de aveia o resultado foi positivo. Nas parcelas que receberam a aplicação do 

redutor apresentaram menor tamanho em relação as testemunhas (Figura 7). Houve 

diminuição do tamanho dos entre nós e redução da estatura de plantas. Para o centeio a 

aplicação do redutor não apresentou diferença visual de tamanho das plantas.  

 

 

Figura 7. Diferença de tamanho dos entre nós na cultura de aveia com aplicação 

de redutor de crescimento Moddus. 

 

4.2.2 Aplicação de herbicidas para controle de plantas daninhas  

 

No CT de produção de sementes encontram se várias parcelas cultivadas com 

variedades de aveia, nabo, centeio, ervilhaca e ervilha. Nessas parcelas são realizados 

testes buscando melhorar a produção de sementes juntamente com os campos de produção 

dos cooperados. Os cuidados na condução das culturas, como no controle plantas 

daninhas e de pragas é de fundamental importância para obtenção de resultados 

confiáveis. 

Em visita ao CT de produção de sementes observou-se que as parcelas de aveia e 

centeio, encontrava-se com incidência de plantas daninhas, principalmente com plantas 
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de nabo forrageiro. A recomendação foi fazer a aplicação de herbicida seletivo para as 

gramíneas. Dessa forma foi utilizado o herbicida 2,4-D com ingrediente ativo 

Dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxy) acetate, produto comercial denominado 

DMA® 806 BR, classificado como herbicida de ação sistêmica do grupo do Ácido 

Ariloxialcanoico. Seu mecanismo de ação envolve o metabolismo de ácidos nucléico, 

além da plasticidade da parede celular (OLIVEIRA Jr. et al., 2011).  

A dosagem para controle do nabo foi calculada por meio da quantidade de área 

útil das parcelas, utilizado a recomendação do fabricante para o controle de plantas 

infestante em pastagens. A área útil das parcelas totalizou 0,32 ha, e a dosagem utilizada 

para o cálculo foi de 1,2 L ha-1 de produto, totalizando uma dose de DMA® 806 BR 

equivalente a 390 ml. Para a aplicação foram tomadas todas as medidas de segurança do 

operador com uso de EPIs e a aplicação ocorreu em condições favoráveis, com incidência 

de sol e pouco vento para evitar a deriva. O equipamento utilizado para aplicação foi o 

pulverizador costal bomba de 20 litros adaptado. 

Após doze dias da aplicação foi verificado nas parcelas que o nabo apresentava 

características de epinastia e senescência foliar (Figura 8). O controle foi efetivo, com 

quase todas as plantas controladas. Já para as parcelas de ervilha e ervilhaca, que são 

sensíveis ao uso de herbicidas a base de 2,4-D, o nabo foi controlado de forma manual.  

 

 

Figura 8. Controle de nabo forrageiro em parcela de aveia branca URS Taura. 
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4.2.3 Aplicação de inseticida para controle de lagartas e pulgões  

 

As parcelas de ervilha e aveia passaram a apresentar danos por pragas. Nas 

parcelas de ervilha com incidência de lagarta-da-soja (Articarsia gemmatalis) e pulgão 

dos cereais (Schizaphis graminum) (Figura 9). A lagarta-falsa-medideira se alimenta 

principalmente do limbo das folhas da ervilha, mas não dá nervura, causando a desfolha 

da planta e diminuindo a capacidade de produção da cultura. Na fase adulta, a mariposa 

apresenta coloração marrom-acinzentada, com duas manchas prateadas no primeiro par 

de assas (GALLO et al., 2002). O pulgão dos cereais apresenta coloração verde clara 

brilhante, corpo oval, antenas escuras e uma linha escura no seu dorso longitudinal, 

apresentam aparelho sugador, alimentam-se da seiva produzida e são vetores de vírus 

(GALLO et al., 2002).  

 

 

Figura 9. Ataque de pragas na cultura da ervilha. A) Lagarta-da-soja (Articarsia 

gemmatalis); B) Pulgão dos cereais (Schizaphis graminum). 

Já as parcelas de aveia com ataque de lagarta do cartucho (Spodoptera 

frugiperda). A lagarta do cartucho alimenta-se das folhas e causam grandes estragos a 

cultura de interesse, podendo chegar a 35% de perdas. As lagartas apresentam coloração 

variada entre preta, verde ou parda escura, seu dorso apresenta três linhas longitudinais 

de coloração branco amarelada (PICANÇO, 2000) (Figura 11). 
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Figura 10. Controle de lagarta na cultura da aveia. A) Desfolha em plantas 

de aveia causadas por lagarta do cartucho. B) Lagarta do cartucho. 

Devido as condições climáticas estarem favoráveis ao desenvolvimento dessas 

pragas foi realizado o controle químico. Os produtos utilizados foram o ENGEO 

PLENO™ S e IMIDACLOPRID NORTOX. O ENGEO PLENO™ S com ingrediente 

ativo Tiametoxam 141 g/L e Lambda-Cialotrina 106 g/L, inseticida sistêmico de contato 

e ingestão pertencente ao grupo dos neonicotinóide e piretroide. Já o IMIDACLOPRID 

NORTOX com ingrediente ativo Imidacloprid 480 g/L, inseticida sistêmico pertencente 

ao grupo químico dos neonicotinóide.  

O funcionamento de inseticidas a base de neonicotonóides atuam como a 

acetilcolina, ligando-se aos receptores nicotínicos da acetilcolina localizados no neurônio 

pós-sináptico. Ali fazem com que impulsos nervosos sejam transmitidos continuamente, 

de forma que o inseto entre em hiperexcitação, levando-o a morte. O piretroide atua nos 

canais de sódio (Na) nas células nervosas dos insetos e faz com que os canais fiquem 

abertos, estendendo o tempo de um impulso nervoso e causando a morte do inseto por 

hiperexcitabilidade (GALLO et al., 2002).   

A aplicação dos inseticidas foi realizada com auxílio do pulverizador costal 

bomba adaptado. Em avaliação posterior a aplicação percebemos que o controle das 

pragas foi eficiente, reduzindo drasticamente a incidência das pragas e até mesmo 

erradicando os pulgões e as lagartas (Figura 12).  
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Figura 11. Lagarta do cartucho morta após aplicação de inseticida.  

 

 

4.2.4 Aplicação de fungicida para controle de ferrugem e oídio 

 

Além da incidência das plantas daninhas, algumas parcelas começaram a 

apresentar problemas com ferrugem (Puccinia triticina) na aveia e oídio (Blumeria 

graminis f. sp. tritici) no centeio, respectivamente (Figura 10). Para a aveia, os principais 

sintomas apresentados pela ferrugem foram pústulas pequenas ovais e isoladas com 

aspecto alaranjado. Já o centeio, com sintomas de oídio, apresentou crescimento 

superficial dos micélios e conídios do fungo de coloração branca. Para ambos, o método 

de controle utilizado foi com o uso de fungicida. O APROACH® PRIMA é um fungicida 

sistêmico, tendo como ingrediente ativo a picoxistrobina e o ciproconazole. As doses 

utilizadas para controle da ferrugem e do oídio foram calculadas conforme recomendação 

do fabricante. A aplicação foi realizada com o pulverizador costal bomba de 20 litros 

adaptado. O controle da ferrugem e do oídio mostrou-se eficiente e em poucos dias foi 

possível constatar visualmente uma redução significativa da incidência da doença.  
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Figura 12. Incidência de ferrugem em plantas de aveia. 

 

 

4.2.5 Ensaio de resposta à Aplicação de nitrogênio nas parcelas de aveia e centeio 

 

Nas parcelas de aveia e centeio foi realizado aplicação de fertilizante nitrogenado. 

Busca-se com a aplicação de N avaliar a produtividade final de sementes da aveia e do 

centeio.  O fertilizante utilizado foi o YaraBela (Nitrossulfocalcio 27% N, 5% Ca, 

3,7%S). Os tratamentos consistiram de três doses de N por parcela, equivalentes a 0, 100 

e 200 kg ha-1. Para divisão das parcelas contou-se o número de fileiras, dividindo o valor 

por três, de modo que, cada parcela contenha três sub parcela (Figura 13). A aplicação foi 

realizada de forma manual, tomando cuidado para que fosse realizada de forma 

homogênea.  

 

 



22 
 

 

Figura 13. Aplicação de fertilizante Nitrogenado. A) Fertilizante 

nitrossulfocalcio; B) Divisão das parcelas.  

A ideia inicial era fazer a aplicação com ureia 45% N, mas devido às condições 

desfavoráveis de precipitação e as baixas chances de precipitação foi optado pela 

aplicação de N estabilizado com degradação lenta.  

 

 

4.3 Dia de campo na Empresa Agrosol  

 

Foi realizado dia de treinamento sobre os mix de cobertura de solo na cidade de 

Três de Maio (RS), na empresa Agrosol (Figura 14). O treinamento foi realizado em área 

experimental com mix de cobertura, sendo utilizado RX 110, RX 210, RX 330. Foi 

realizado a abertura de uma trincheira para avaliação do desenvolvimento radicular e 

profundidade de raízes. O treinamento seguiu a seguinte dinâmica: demonstração da 

performance dos mix, descompactação do solo e ciclagem de nutrientes, benefícios ao 

sistema produtivo com a utilização dos mix de cobertura com demonstração dos dados de 

pesquisa gerados na empresa e para finalizar o dia de campo foi destacado o 

posicionamento de cada produto, pois cada mix é indicado para se adaptar a um diferente 

solo e sistema de manejo, levando sempre em condição a cultura sucessora.     
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Figura 14. Dia de campo na Empresa Agrosol. A) Demonstração da área do campo 

experimental; B) Demonstração da trincheira. 

 
 

4.4 Implantação de experimento em Palmeiras das Missões (RS) 

 

Em viagem a Palmeiras das Missões foi realizado a implantação de experimento 

na cultura de milho. Com objetivo de avaliar a produtividade do milho em resposta a 

adubação nitrogenada. Este é realizado em propriedade particular e conta com auxílio de 

um bolsista da UFSM de Frederico Westphalen. No dia da visita foi realizado uma 

conversa com o agricultor para estabelecer doses de N e como iria se proceder o 

experimento, sendo também delimitado o tamanho das parcelas com colocação de estacas 

(Figura 15). 
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Figura 15. Demarcação e colocação de estacas em experimento na cultura de 

milho. 

 
A área conta com duas parcelas de mix de cobertura e uma de aveia solteira 

cultivar Embrapa 139. Os mix utilizados foram: RX 210; RX 520. Os tratamentos 

consistiram na aplicação de ureia com diferentes dosagens. As doses consistiram na 

aplicação da quantidade total usada pelo agricultor (100%), 85% e 70% desta dose. Essas 

doses foram baseadas na análise do solo. As avaliações serão feitas na colheita com 

análise de produtividade.  

 

 

4.5 Visita a experimento em Santa Maria e Tupanciretã (RS) 

 
O Raíx possui parcerias com a UFSM em experimentos, nos quais estão sendo 

testados mix de coberturas e alguns sistemas de manejo. A visita a estes experimentos foi 

para analisar a performance dos mix, referente a produtividade de biomassa, como foi 

realizado o plantio, qual foi a duração do ciclo, em que período ocorreu a dessecação.  

Esses dados são relevantes e auxiliam o setor de pesquisa para dar suporte e 

orientação aos bolsistas. Assim é definido qual seria o melhor produto para determinada 

análise ou resultado esperado, até mesmo, quanto tempo de condução é ideal para obter 

resultados significativos com a utilização dos mix.  

 

 

4.6 Coleta de solo em Santa Maria (RS) 

 

Devido aos benefícios proporcionados pela macrofauna do solo, que trazem ao 
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sistema de produção equilíbrio do ecossistema, esse pode ser um parâmetro adotado como 

indicador de qualidade do solo (SOUZA et al., 2015). Nos dias atuais existe uma demanda 

por estudos que correlacionam a fauna edáfica do solo com a produtividade das culturas 

agrícolas. Em avaliação da relação da fauna edáfica com a produtividade da soja em 

sistema plantio direto, Kraft et al., (2020) encontrou resultados positivos, demonstrando 

que a riqueza e a diversidade da fauna edáfica afetam a produtividade da soja.  

Buscando entender mais sobre os benefícios que os mix de cobertura de solo 

trazem em relação da fauna edáfica do solo, foi realizado um experimento em parceria 

com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para avaliar a biodiversidade da 

macrofauna em solo cultivado com mix de cobertura e dois sistemas de manejo, com 

escarificação do solo e sem escarificação do solo. As coletas de solo foram realizadas na 

área experimental do colégio politécnico da UFSM. O método de coleta utilizado foi o 

TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility) descrito por Anderson e Ingram (1993). A 

coleta é simples, sendo feita por uma peça metálica quadrada com tamanho 25x25x10 cm 

de profundidade (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Método TSBF para coleta de macrofauna com coletor de inox. 

 
Ao colocar a peça metálica no ponto de coleta da parcela é importante causar a 

menor perturbação possível, evitando que alguns insetos escapem da coleta. Após 

escolhido o ponto de coleta é feito a recolha do material e armazenado o solo em 

embalagem plástica, evitando a fuga dos insetos. A amostra deve ser armazenada em lugar 

fresco e arejado até o processo de seleção da macrofauna (Figura 17).   
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Figura 17. Amostra de solo coletada para determinação de macrofauna. 

 
As amostras, após coletadas, foram submetidas ao processo de triagem dos macro 

invertebrados do solo. O processo foi realizado manualmente com auxílio de bandejas, 

pinças e um recipiente com água para colocação dos invertebrados (Figura 18). A análise 

foi realizada de forma simples, sendo destorroado o solo e, sempre que achado 

invertebrados, estes eram classificados segundo suas características morfológicas e 

contabilizados ao nível de ordem taxonômica.  

  

 

Figura 18. Triagem da macrofauna edáfica. 
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4.7 Controle e qualidade de sementes Raíx 

 

A empresa, preocupada em entregar sementes de qualidade aos agricultores e estar 

enquadrada dentro dos padrões exigidos pela legislação, faz teste de germinação e pureza 

das sementes antes de formular os mix de cobertura. Os lotes que não são vendidos ficam 

armazenados no barracão da empresa e passam por nova análise de germinação no ano 

seguinte. 

Para os mix que estavam na empresa, foi realizado, uma coleta de cada lote, 

retirando-se a quantia de 1 kg de semente de cada lote para análise laboratorial. Sendo 

assim, foram coletados dez sub amostras dos mix RX 210 e RX 330 com o trado 

graneleiro. Após isso é misturado as sub amostras para obtenção de uma amostra 

homogênea, destinada para análise (Figura 19). Na análise de germinação é realizado o 

teste em todas as espécies contidas no mix, sabendo-se assim o real índice de germinação 

de todas as espécies. 

 

 

Figura 19. Coleta de sementes dos mix de devolução. A) Coleta nos bags com o 

trado graneleiro; B) Caixa de armazenamento da amostra. 

 

 

4.8 Beneficiamento de sementes  

 
Com objetivo de enviar amostras aos produtores cooperados que produzem e 
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beneficiam as sementes utilizadas na formação dos mix de cobertura. Foi realizado a 

limpeza de amostras de sementes das seguintes cultivares: Aveia branca IPR Esmeralda; 

Aveia preta IAPAR 61; Aveia preta Embrapa 139; Aveia branca URS Taura; Centeio; 

Ervilhaca esmeralda; Ervilhaca combate; Ervilha IPR 83; Nabo Pivotante. 

Essa atividade surgiu em razão do problema de alguns cooperados não saberem 

sobre os padrões de limpeza das sementes exigidos pela empresa, que estão contidos na 

legislação para comercialização das sementes. Após a limpezas das sementes, estas foram 

colocadas em sacolas plásticas com peso aproximado de 0,3 kg e posteriormente enviadas 

aos cooperados (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Limpeza de sementes. A)  Peneira de limpeza; B) Amostras de 

sementes embaladas. 

 

 

4.9 Construção de trincheira do Raíx na Itaipu Rural Show  

 
A Itaipu Rural Show é a maior feira do agronegócio no estado de Santa Catarina. 

A feira é realizada pela Cooperativa Regional Itaipu na cidade de Pinhalzinho. É um 

evento que traz aos produtores rurais novas tecnologias na produção de grãos, produção 

de animais e implementos agrícolas. Por esse motivo a Raíx vai demonstrar sua tecnologia 

na construção de um perfil de solo ideal para o SPD. 

O perfil de solo deve ficar ideal para demonstração no dia da feira e por isso o 

trabalho na preparação do estande começa meses antes da feira. Sendo assim, foi realizado 
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a construção de uma trincheira para demonstrar aos produtores rurais o desenvolvimento 

radicular de culturas de interesse econômico sobre as áreas de plantio que recebem o 

cultivo antecessor de mix de cobertura e quais os benefícios que este traz para o sistema 

de produção (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Abertura de trincheira com colocação de uma chapa de vidro e tábuas 

para contenção do solo. 

 

4.10 Avaliação de diferentes substratos no crescimento do Mix RX520 em rizotron  

 

Foi realizado a implantação de dois rizotron na empresa com objetivo de avaliar 

o desenvolvimento e performance de plantas de cobertura do mix RX520 em dois tipos 

de substrato. Um tratamento era substrato comercial (SB) e o outro era um substrato 

composto por solo com esterco de bovino curtido de Compost Barns (SEC). Os rizotron 

foram revestidos com lona preta para ter um melhor desenvolvimento radicular nas 

extremidades laterais, proporcionando mais exploração do substrato e absorção de 

nutrientes.  

A condução para avaliação do desenvolvimento das plantas durou cerca de 35 

dias. Comparando visualmente os rizotron podemos verificar que no SEC as plantas 

demonstraram melhor germinação e desenvolvimento em relação ao rizotron com SB ao 

longo do período avaliado. Esse resultado demostra a maior capacidade de suporte de 

nutrientes do substrato SEC as plantas, uma vez que o esterco de bovinos possui razoáveis 

níveis de nutrientes, além de aumentar os níveis de matéria orgânica do substrato (Figura 

22). 
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Figura 22. Germinação e desenvolvimento de mix de cobertura RX520 em 

rizotron. A) Rizotron com SB; B) Rizotron com SEC; C) Desenvolvimento das plantas 

nos rizotrons.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio realizado na empresa Raíx Sementes foi muito importante para 

formação acadêmica. Dentro da empresa foi possível perceber como é importante 

conciliar a informação teórica ao conhecimento prático. O contato com profissionais da 

área e os ensinamentos da supervisora de estágio, Ana Paula Maccari, contribuíram de 

forma grandiosa para formação acadêmica.  

A oportunidade de estagiar no Raíx permitiu vivenciar várias áreas do curso, 

devido a participação em diversas atividades de um engenheiro agrônomo, dentre elas: 

condução de parcelas de plantas de cobertura do solo, controle de pragas e doenças, 

métodos de manejo de mix de cobertura, avaliação da produção de mix de cobertura, 

dentre outras. 

Os trabalhos de pesquisa realizados dentro da empresa são de extrema importância 

pois levam ao agricultor um produto de qualidade com tecnologia, gerando o 

desenvolvimento das propriedades.  

O estágio mostrou que dentro do mercado de trabalho, o profissional deve buscar 

conhecimento, mostrar iniciativa, ser proativo, ter disciplina, força de vontade e 

responsabilidade para se destacar e alcançar seus objetivos.  
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