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Apresentação da Empresa ou Instituição cedente: 
 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Campus Campos dos 
Goytacazes 
 
 
 Em 1991, o antigo Programa Nacional de Melhoramento de Cana-de-

Açúcar transferiu a posse da estação experimental localizada em Campos dos 

Goytacazes para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, originando a 

UFRRJ/CCG. Após transferência, a universidade propôs-se a dar continuidade 

aos programas voltados ao setor sucroalcooleiro, tendo importante papel na 

transmissão de informação da pesquisa para o produtor rural e desenvolvimento 

regional.  

 O Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar – 

PLANALSUCAR, criado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, formado em 

1973, promoveu grandes avanços nas pesquisas do setor canavieiro, resultando 

na seleção de novas variedades, otimização no uso de fertilizantes e corretivos, 

controle biológico de pragas, reutilização de resíduos industriais, inovações das 

técnicas culturais, etc. Apesar das melhorias, 17 anos após a criação do 

programa, em 1990, este foi extinto, transferindo para a UFRRJ as atividades 

técnico-científica, patrimônio e pessoal, que além da estação em Campos dos 

Goytacazes, possui outras unidades no Espirito Santo, Minas Gerais e Bahia.   

 Com o objetivo de preservação das atividades desenvolvidas pelo 

PLANALSUCAR, dez Universidades Federais UFPR, UFSCar, UFV, UFRRJ, 

UFS, UFAL, UFRPE, UFG, UFMT e UFPI se associaram e incorporaram às 

suas unidades, a PLANALSUCAR de suas respectivas regiões, originando a 

Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. Estas 

instituições promovem o intercâmbio de materiais entre si, visando validação de 

novas cultivares. Além disso, o programa sustenta uma estação experimental na 

Serra do Ouro, na qual fornece sementes provenientes de cruzamento 

realizados na unidade para as demais componentes do Programa. 

 A sede, Campos dos Goytacazes, juntamente com as estações 

localizadas no Espirito Santo, Minas Gerais e Sul da Bahia, são responsáveis 

por diversas inovações, dentre elas, o lançamento de sete cultivares, introdução 

de controle biológico para broca e cigarrinha da cana-de-açúcar, determinação 
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da curva de calibração de fósforo e potássio para recomendação de adução, 

coordenação da implantação do sistema pagamento de cana por teor de 

sacarose, racionalização do uso de herbicidas, adaptação de técnicas para 

culturas consorciadas com cana-de-açúcar, dentre outras melhorias. 

 A estação de Campos dos Goytacazes realiza trabalhos de divulgação das 

pesquisas através de parcerias com empresas da região. Além disso, a unidade 

produz e comercializa mudas sadias e inimigos naturais utilizados no controle 

biológico de pragas, oferece também serviços de análises de água, solo, 

resíduos e cana-de-açúcar. 
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1. Introdução 
 

 O agronegócio brasileiro é um ramo da economia que tem apresentado 

crescimento mesmo diante de recessão, com PIB acumulado de 4,39%, de janeiro 

a novembro de 2016 (CEPEA, 2017). Dada a importância do segmento, tanto no 

cenário nacional quanto internacional, há grande investimento em pesquisa na 

área, promovendo grande movimentação financeira. A agricultura é área do 

agronegócio que se dedica ao cultivo de vegetais, com o intuito de fornecer 

alimentos aos seres humanos e animais, matéria prima para confecção de 

tecidos, bebidas, fibras, ferramentas, materiais para construção civil, 

ornamentação, produção de medicamentos entre outras aplicações.  

 O melhoramento genético vegetal constitui uma importante linha de 

pesquisa, uma vez que os resultados obtidos da técnica podem afetar diversas 

características do vegetal, como produtividade, resistência a doenças, qualidade, 

crescimento, dentre outras características, reduzindo assim o uso de produtos 

químicos. 

 A cana-de-açúcar possui grande importância econômica e social no cenário 

nacional, onde teve sua introdução realizada no processo de colonização. O Brasil 

é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, e segundo a FAO (2017), o país 

foi responsável por 39,07% da safra mundial e, de todo o açúcar produzido no 

mundo, 22,1% é brasileiro (USDA, 2017).  

 Grande parte dos estudos realizados na indústria sucroalcooleira são 

realizados por instituições de ensino, que vêm realizando buscando, em diversas 

áreas, otimizar a cadeia produtiva da cultura. 

 O estágio supervisionado é de extrema importância para que haja contato 

entre o aluno e os trabalhos de pesquisa, além disso, é no campo que se pode 

associar o conhecimento teórico ao prático. O aspecto tecnocientífico abordado 

no estágio deve estar diretamente relacionado ao aspecto social e interpessoal, 

pois o estagiário se relacionará com diferentes indivíduos, cada um com suas 

peculiaridades. 

 O relatório desenvolvido aborda as atividades desempenhadas no dia-a-dia 

de um engenheiro agrônomo que compõem parte de um corpo técnico 

responsável por diversas atividades na Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. Grande parte das tarefas foram desenvolvidas nas culturas da cana-de-
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açúcar e da pitaia, participando em diversas áreas, dentre elas seleção de 

cultivares, plantio, preparo e manejo de solo, manejos e tratos culturais, 

monitoramento de pragas e doenças, dimensionamento de sistema de irrigação 

dentre outras. 

  

2. Atividades desenvolvidas 
 

2.1. Atividades desenvolvidas na cultura da pitaia: 

  

2.1.1. Apresentação da cultura: 

Pitaia é o nome dado aos frutos de várias espécies de cactáceas 

epífitas, que possuem utilização comercial. Nativas das Américas, 

possuem cerca de 1600 espécies, e em sua maioria de ocorrência em 

regiões áridas e semiáridas do Argentina Peru, Chile e México, mas 

desse total, apenas 130 são epífitas e dentro desta parcela estão 

inseridas as comercializáveis.  

No Brasil, o cultivo de pitaia iniciou-se há aproximadamente 15 

anos, no estado de São Paulo e hoje se encontra amplamente 

distribuído por todo o território. 

Dentro da estação experimental da UFRRJ em Campos dos 

Goytacazes, existem diversas espécies, tanto nativas quanto exóticas, 

objetivando manter um banco genético para exploração de diferentes 

caracteres desejáveis (Figura 1 e 12). Dentro destas variedades, 

encontram-se, polpas de diferentes colorações, sendo elas, vermelha e 

branca, há também variações na coloração da casca, podendo ser, 

vermelha ou amarela, sendo a última, a mais valorizada (Figuras 3,4, 5 

e 9). 

 

2.1.2. Propagação da pitaia 

Comercialmente a pitaia é propagada via estaquia dos cladódios, 

todavia, trabalhos de melhoramento genético utilizam a propagação 

seminífera, pois nestes casos, há variabilidade genética, com possível 

expressão de caracteres desejáveis.  
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Durante todo o período de estágio, realizamos o estaquiamento de 

cladódios com o intuito de propagar vegetativamente as cultivares. O 

substrato utilizado era composto por areia e torta de filtro, na 

proporção de 1:1. O recipiente utilizado foram sacos plásticos ou 

tubetes de 280 cm³. Quando maior o tamanho do cladódio, maior a 

probabilidade de pegamento e mais precoce será a produção devido a 

quantidade de reservas presentes no órgão. As mudas produzidas 

serão destinadas a ampliação da área de cultivo, replantio de mudas 

que apresentarem danos mecânicos e/ou fitossanitário e 

comercialização.  

 

2.1.3. Manejo e tratos culturais 

A cultura em questão é escandente, requerendo que haja tutor para 

melhor desenvolvimento da copa, por isso, foi necessário 

monitoramento diário para condução dos cladódios e eliminação de 

brotações que surgirem em locais indesejáveis.  

O tutor utilizado pode ser de cimento, madeira ou vivo. Na área de 

cultivo da estação, uma nova modalidade de tutoramento vem sendo 

avaliada, que basicamente segue o modelo espaldeira utilizado em 

cultivos de maracujás e uvas, entretanto possuindo 3 níveis de fios, 

utiliza-se também mourões de cimento, madeira e vivos. 

Para melhor desenvolvimento do cultivo, realizamos capinas, uma 

vez que o sombreamento promovido pelas plantas é deficiente, 

portanto não há controle natural de plantas daninhas. O controle pode 

ser feito de diferentes formas, tanto com roçadeiras motorizadas 

quanto com enxadas. Através testes realizados na estação 

experimental, pode-se constatar tolerância da cultura quanto ao uso 

de herbicidas, todavia, teste mais esclarecedores devem ser 

realizados para que o controle químico possa ser recomendado. 

Por ser uma cultura de exploração relativamente recente, há poucos 

estudos relacionados a problemas fitossanitários. Entretanto, alguns 

problemas são análogos a outras culturas, podendo ser controlados da 

mesma forma, desde que não haja restrição para o uso (Figura 11).  
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2.1.4. Dimensionamento e monitoramento da irrigação 

Atualmente o clima tem afetado grandemente os cultivos em todo 

mundo, por isso, é necessário que se busque alternativas viáveis para 

contornar tais problemas. Em frutíferas, a utilização da irrigação é 

justificada devido ao alto retorno econômico e a sensibilidade da 

cultura ao estresse hídrico. 

Segundo dados da estação meteorológica localizada na UFRRJ – 

Campus Campos dos Goytacazes, no ano de 2016, a precipitação 

pluviométrica registrada foi de 764,0 mm tornando necessário o uso de 

irrigação.  

Para suprimento da demanda hídrica da cultura em, instalamos um 

sistema de irrigação localizada por meio de gotejadores na área. A alta 

concentração de ferro na água de irrigação, fez com que fosse 

necessário instalarmos um sistema de filtragem utilizado um latão de 

200L, onde colocamos uma camada de aproximada 30 cm de pedra 

brita e logo acima, uma camada de mesma espessura de areia. Logo 

após passar pela filtragem, a água é armazenada em um reservatório 

com capacidade para 1000L, de onde é succionada por uma bomba 

hidráulica de 1 HP sendo injetada em uma linha principal de 1” de 

diâmetro, da qual se divide em linha secundárias de 16 mm , e nestas 

são postos gotejadores com vazão de 2 L.h-1 por planta (Figura 2).  

As mudas produzidas eram mantidas em telado para melhor 

controle de luminosidade e temperatura, neste lugar, a irrigação era 

realizada diariamente com microaspersor, por um período de 15 

minutos. 

 

2.1.5. Elaboração de experimento 

Por ser uma cultura de alto valor econômico e resistente a seca, há 

grande interesse por parte de produtores e pesquisadores em realizar 

estudos. A grande variedade de espécies permite que melhoristas 

tenham uma gama genes a serem trabalhados, todavia, a obtenção de 

resultados desejados é complexo. 
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Para analisar a compatibilidade de enxertia, conduzimos um 

experimento com pitaia de polpa vermelha, afim determinar a 

viabilidade de recomendação da técnica em cultivos comerciais 

(Figura 13). 

No experimento utilizou como porta-enxerto, cultivares de pitaia 

nativas da região e cultivares de polpa branca, caracterizadas pelo 

bom desenvolvimento radicular, e o enxerto utilizado em ambos os 

casos foi a pitaia de coloração vermelha (Figuras 6 e 7). Cada bloco 

era composto por 15 plantas, sendo 5 enxertadas sobre a variedade 

nativa, 5 sobre a cultivar de polpa branca e 5 plantas eram utilizadas 

como controle, e por isso não foram enxertadas. A enxertia dos 

materiais foi realizada com cladódios não enraizados, e por isso, após 

a prática do mesmo, foram postos em caixas plásticas para 

enraizamento (Figura 8 e 10). 

 

2.2. Atividades desenvolvidas na cultura da cana-de-açúcar: 

 

2.2.1. Apresentação das instalações e manejo da cultura. 

Quando ainda pertencia ao PLANALSUCAR, a unidade 

localizada em Campos dos Goytacazes era responsável pelos 

trabalhos de pesquisa em cana de açúcar. 

Após a incorporação das estruturas da estação à Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, a instituição de ensino deu 

continuidade às pesquisas. 

A estação possui estufas, biofábrica, telados e áreas de 

cultivo, onde são conduzidos diversos experimentos em parcerias com 

outras universidades. 

Na estação há trabalhos de seleção de materiais e 

multiplicação dos mesmos, produção de mudas „in vitro‟. 

 

2.2.2. Seleção de materiais na usina COAGRO® 

A usina COAGRO® possui parceria com a UFRRJ, contendo 

em suas áreas, diversos materiais disponibilizados pela universidade 
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(Figura 26). Em contrapartida, a usina disponibiliza área, maquinário e 

mão-de-obra para realização das atividades. O acompanhamento do 

desenvolvimento da cultura é uma pratica realizada constante na qual 

se monitora a taxa de crescimento, concentração de sacarose, °Brix, 

perfilhamento, resistência ao tombamento e aparecimento de doenças.   

No decorrer do estágio, realizamos diversas avalições nos 

cultivos, verificando visualmente sintomas de doenças, dentre elas o 

carvão, número de colmos por metro de sulco, através da contagem 

manual e aferição do °Brix utilizando refratômetro manual. 

Em outras visitas na área da COAGRO e dentro da unidade 

experimental, houve a seleção de novas áreas para implantação de 

novos cultivos, avaliando a possibilidade de alagamento, facilidade de 

implantação de sistema de irrigação e a possibilidade de mecanização.  

Fizemos também a seleção de cultivares e clones para serem 

multiplicação e implantados em novas área, verificando a altura das 

plantas, presença de sintomas de doenças, número de colmos por 

metro linear de sulco e o teor de açucares. 

 

2.3. Atividades desenvolvidas na biofábrica: 

 

2.3.1. Apresentação do processo de produção da muda: 

Inicialmente, foi realizada uma apresentação sobre as diversas 

etapas para a produção da muda „in vitro‟, apresentando 

separadamente cada um dos departamentos do laboratório e como 

eram realizadas as atividades em cada um deles. 

 

2.3.2. Produção de meio de cultura 

Para a propagação e repicagem do explantes de cana, foi 

necessário preparar do meio de cultura no qual iria fornecer todos os 

nutrientes necessários ao desenvolvimento das plântulas. Existem 

diferentes meios podendo ser líquidos ou sólidos, desde que forneçam 

os nutrientes necessários ao desenvolvimento da plântula. 

Basicamente, os meios de cultura devem fornecer N, K, P, Ca, Mg, S, 
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Mn, B, Zn, Mo, Cu, Na, Fe e Co, devendo o pH ser quantificado após a 

adição dos nutrientes. Todo o material utilizado nas tarefas da 

biofábrica devem ser limpos e autoclavados (Figura 17). 

2.3.3. Repicagem de materiais 

Materiais viáveis e livre de patógenos, colocados pra 

desenvolvimento em meio de cultura que forneça os nutrientes 

necessários ao desenvolvimento da cultura possivelmente irão crescer, 

desde que o ambiente forneça condições controladas, com enfoque a 

luminosidade e temperatura (Figuras 14, 15 e 16). 

Periodicamente, realizamos inspeções nos frascos para avaliar 

a taxa de lotação dos mesmos, e caso necessário, realizar a 

repicagem (Figura 19). Repicagem é o nome dado os processo no 

qual os materiais em excesso de um frasco são divididos, dando 

origem a novos recipientes (Figura 18). Antes da divisão, é importante 

que todo o material esteja livre de contaminantes, portanto, os àqueles 

que podem ser autoclavados devem ser submetidos ao processo, 

além de observar os materiais a serem repicados. 

2.3.4. Limpeza dos materiais 

Todos os materiais utilizados em quaisquer atividades numa 

biofábrica devem ser criteriosamente limpos para que não haja 

contaminação dos materiais posteriores, por isso, devemos lavar os 

mesmo com detergente neutro, posteriormente imersos em hipoclorito 

de sódio e finalmente autoclavados. 

2.3.5. Transplantio 

Após observar maturidade e qualidade do material, levamos os 

explantes desenvolvidos para serem transplantados para um novo 

meio, fora do laboratório (Figura 20). Vários tipos de substratos podem 

ser usados, na estação, é feita uma mistura de areia e lodo 

proveniente da moagem da cana. Em relação ao recipiente, pode-se 

utilizar de diferentes tamanhos e materiais, segundo observação dos 

agrônomos da estação, ao se utilizar tubetes plásticos de 180 cm³, o 

desenvolvimento do sistema radicular é mais intenso e a planta possui 

maior crescimento vegetativo. 
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2.4. Laboratório de solos 

 

2.4.1. Apresentação do setor 

Antes de estar disponível para análise, o solo deve ser 

previamente preparado, para isso é necessário que o mesmo para por 

diferentes processos. Inicialmente o solo é seco e posto para secar a 

sombra, posterior, o mesmo é peneirado para que tenha um padrão 

granulometria e tenha uma melhor homogeneização. Posteriormente 

são utilizados extratores para liberar os nutrientes na solução do solo e 

em seguida são realizadas as análises para determinação dos teores 

dos elementos presentes no solo, do pH e da matéria orgânica. 

Segundo o agrônomo responsável, a metodologia usada no laboratório 

possui um peculiaridade ao se analisar o solo a ser cultivado com 

cana-de-açúcar. 

Rotineiramente, são realizadas análises de solo na 

universidade, atendendo os mais diferentes públicos.  

 Durante o estágio, participei de trabalhos desenvolvidos entre 

os funcionários do Campus Campos dos Goytacazes e alunos de 

graduação e pós-graduação da Unidade Seropédica (25,27 e 28), onde 

se objetivou diferenciar solos onde a colheita da cana-de-açúcar era 

realizada com a planta crua em comparação com a utilização de 

queimada (Figuras 21, 22). Para abertura das trincheiras, utilizamos 

enxadões, pás, picaretas, após coletado, o solo foi posto em balde para 

homegeneização e depois armazenados em sacos plásticos para 

análise em laboratório( 

 

2.4.2. Recomendação de adubação 

Por ser um setor que atende aos mais variados públicos, o 

corpo técnico oferece a possibilidade de em conjunto com a analise de 

solo, o cliente solicitar a recomendação de adubação que deverá ser 

feita na área que a cultura será implantada.  
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Durante o estágio, acompanhei analises de solo realizadas na 

universidade, e a posterior interpretação e recomendação de 

nitrogênio, fósforo, potássio e da necessidade de calagem. 

 

3. Observações e considerações finais 

 O estágio realizado no campus da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro em Campos dos Goytacazes, sob a supervisão do engenheiro 

agrônomo Gustavo Cardoso, foi de extrema importância para minha formação 

acadêmica. Dentro da unidade pude perceber o quão importante é saber 

conciliar a informação teórica ao conhecimento prático. O contanto com 

profissionais mais experientes também foi de suma importância para formação 

acadêmica.  

 A possibilidade de estagiar na unidade em questão permitiu vivenciar 

várias áreas do curso de agronomia, pois pude acompanhar e participar de 

variadas atuações do agrônomo, dentre elas, irrigação, melhoramento genético 

vegetal, bioprodução vegetal, nutrição mineral dentre outras. 

 Percebi que dentro do mercado de trabalho, o profissional precisa ter uma 

série de características para se destacar, toma de iniciativa, proatividade, 

disciplina e força de vontade são algumas delas.  

 A falta de materiais necessários a realização de algumas tarefas, muitas 

vez prejudicou o rendimento das mesmas, fazendo com que o responsável 

precisasse utilizar meios alternativos. 

 Os trabalhos de pesquisa são de extrema importância para melhoria do 

cenário agrícola nacional, e graças a esses trabalhos, o Brasil vem 

conquistando posição de destaque. Todavia, há muito o que melhorar, existem 

ainda muitas áreas degradas, locais subaproveitados e baixa aplicação de 

tecnologia.  

 A pesquisa deve caminhar lado a lado com a extensão rural, pois, é 

necessário que todo o conhecimento adquirido nos estudos sejam passados ao 

produtor. A passagem da tecnologia deve ser feita através de palestra, 

assistência técnica, dias de campo e cursos. 
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5. Apêndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cultivo de pitaia na unidade experimental da UFRRJ em Campos dos 
Goytacazes 

B A 

Figura 2. Dimensionamento e montagem do sistema de irrigação em pitaia. A - 
distribuição da linha principal B - distribuição da linha secundária. 
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Figura 3. Morfologia interna da 
flor de pitaia. 

Figura 4. Fruto de pitaia completamente 
formado 

Figura 5. Diferentes fases do desenvolvimento da flor de pitaia. 
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Figura 6: Corte feito para realização da enxertia em cultivar nativa. 
  

Figura 7: Corte em bisel feito para realização da enxertia em cultivar nativa. 
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Figura 8: Processo de cura realizado para produção do porta-enxerto 
utilizado no experimento  A – Porta-enxerto de polpa vermelha B – Porta-
enxerto nativo 

Figura 9: Diversidade de espécies de pitaias colhidas na estação experimental, 
com variações na cor da casca cor da polpa. 

A B 
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Figura 10: Experimento realizado com enxertia em pitaia, utilizando porta-
enxerto nativo e outro de polpa branca, sendo a copa de polpa vermelha. 
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Figura 11: Problemas fitossanitários em pitaia. A –  Apodrecimento do fruto B – 
Necrose do cladódio 

Figura 12: Fruto de pitaia produzido na 
estação 

Figura 13: Planta de pitaia com casca 
de coloração amarela enxerta em 

B A 
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Figura 14: Banheira utilizada no 
tratamento témico de mini toletes de 
cana-de-açúcar. 

Figura 15: Micro toletes preparados 
para receberem  tratamento término 

Figura 16: Mini toletes sendo submetidos ao tratamento 
térmico a 52°C por trinta minutos. 
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Figura 17. Etapas realizadas para repicagem A – Produção do meio 
de cultura B – Separação do explantes (Repicagem) 

Figura 18: Repicagem de explantes de cana-de-açúcar. 
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Figura 19: Explantes de cana-de-açúcar após sofrerem repicagem  

Figura 20: Mudas provenientes de cultivos em biofábrica 
transplantadas para bandejas de isopor contendo substrato de 
areia de lodo proveniente de usina 
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Figura 21: Corte do perfil de solo 
realizado para amostragem à 80 cm. 

Figura 22: Coleta da amostra de solo 
em trincheira para caracterização dos 
parâmetros do mesmo. 

Figura 23: Coleta da amostra de solo realizada com o intuito de caracterizar 
parâmetros do mesmo. 
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Figura 24: Trincheira aberta para análise de 
parâmetros do solo. 

Figura 25: Abertura de trincheira 
para análise de solo. 

 

Figura 27: Abertura de 
sulco para análise. 

Figura 28: Equipe formada por alunos de graduação da UENF e UFRRJ, 
pós-doutoranda e funcionário da UFRRJ. 

Figura 26: Cultivares de cana-de-açúcar 
implantados na usina COAGRO. 
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