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PROGRAMA DE ESTÁGIO 2019 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

FAZENDA SUCUPIRA – SUCUPIRA AGROFLORESTAS, VALENÇA - BAHIA 

 

O objetivo do estágio é proporcionar ao aluno capacitação em todas as áreas 

concernentes à implantação e ao manejo de agroflorestas sucessionais. Com base no 

cronograma de atividades da fazenda, tempo de permanência do estagiário(a) e suas 

expectativas e maiores interesses, as atividades serão ajustadas. 

Abaixo, apresentamos as atividades propostas: 

1) Implantação e manejo de agroflorestas sucessionais 

a) Produção de mudas: produção de mudas de espécies madeireiras, frutíferas 

e de especiarias das diversas espécies que compõem as agroflorestas da 

Fazenda Sucupira; 

b) Plantio: planejamento do plantio, escolha das espécies, disposição das 

linhas de espécies produtivas, distribuição das espécies em acordo com as 

características das áreas (relevo, sombreamento, tipo de solo, regeneração 

natural); 

c) Podas e desbastes: realização de podas fitossanitárias, de manejo produtivo 

e condução de fuste de madeireiras; critérios para desbaste de realização do 

mesmo, manejo de luz e de biomassa para matéria orgânica; 

d) Avaliação do histórico da área e possibilidades de implantação: identificação 

do estágio sucessional das áreas, histórico de uso e do conjunto de espécies; 

e) Agrofloresta sucessional: entendimento do conjunto de espécies implantado 

e sua evolução ao longo dos anos, com base no conhecimento sobre 

sucessão ecológica em florestas naturais. 

 

2) Censos e inventários 

a) Realização de censo das áreas plantadas com identificação e contagem de 

todas as espécies sob cultivo; 

b) Avaliação fitossanitária das espécies cultivadas: vigor, identificação das 

principais doenças; 

c) Realização de inventários de áreas plantadas e naturais; 

d) Análise de dados: estatística básica e principais indicadores. 

e) Dendrologia: identificação de espécies sob cultivo e regenerantes, 

caracterização da regeneração natural na região. 

 

3) Colheita e beneficiamento 

a) Participação nas colheitas e beneficiamento das mesmas. 

 

Solicitamos que o estagiário permaneça no mínimo 30 dias e realize ao menos 6 horas 

diárias de trabalho. Caso seja possível e de interesse do estagiário(a), o número de 

horas diárias pode se estender a 8 horas. Sempre que possível, estimulamos o 

desenvolvimento de estudos e projetos. 
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