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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto do estágio supervisionado obrigatório 

realizado na Prefeitura de Igarassu, na Secretaria de Agricultura e Pesca, no 

período de 02/10/2018 a 29/11/2019. Durante o estágio foram desempenhadas 

funções específicas da área como assistência técnica a agricultores, elaboração 

de projetos para o setor rural, como desenvolvimento de uma feira 

agroecológica; prestação de assistência técnica, fornecimento de 

insumos(fertilizantes, sementes, calcário) e serviços de trator, apresentação de 

palestras para agricultores e elaboração de ofícios(relatório prestado referente 

as visitas técnicas realizadas). 
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Prefeitura de Igarassu 

 A Prefeitura de Igarassu é uma instituição pública que gerencia a 

cidade de Igarassu, atualmente sob o comando do Prefeito Mario Ricardo, ela 

visa o desenvolvimento da cidade, dos cidadãos e da qualidade de vida da 

mesma. 

 Na instituição encontra-se diversas secretarias que tem como 

objetivo auxiliar a prefeitura no desenvolvimento de suas atividades e alcançar 

as metas estabelecidas. A Secretaria de Agricultura e Pesca encontra-se dentro 

da pasta da Secretaria de Desenvolvimento, sendo ela direcionada totalmente 

para a área agropecuária da cidade. 

 A Secretaria de Agricultura e Pesca busca auxiliar os agricultores 

e pescadores presentes na cidade através de cursos, palestras, fornecimento de 

documentos, distribuição de insumos como sementes e fertilizantes, além de 

maquinário para aração da terra. 

 Atualmente, a agropecuária da cidade move cerca de 

R$22.539.772, sendo uma atividade pouco visível devido aos poucos 

estabelecimentos reconhecidos na atividade, tendo apenas a cana-de-açúcar 

como cultura forte na região. 

Guia de Trânsito Animal (GTA) 

O Ministério da Agricultura prevê, no Decreto nº 5.741 de 30 de março de 

2006, a fiscalização do trânsito de animais. Seja qual for a via de trânsito, a 

apresentação de documentação é obrigatória. O documento oficial para 

transporte de animal no Brasil é a Guia de Trânsito Animal (GTA), que contém 

as informações sobre o destino e condições sanitárias, bem como a finalidade 

do transporte animal. 

Cada espécie animal possui uma norma específica para a emissão da 

guia de trânsito 
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Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

A lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre 

Meio Ambiente – SINIMA, criou o Cadastro Ambiental Rural ou CAR. Trata-se 

de um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por 

finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de 

Preservação Permanente, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos 

remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito (pantanais e 

planícies pantaneiras) e das áreas consolidadas das propriedades e posses 

rurais do país. Sendo ele uma base de dados estratégica para o controle, 

monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de 

vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico 

dos imóveis rurais. 

Declaração de posse 

É uma escritura pública unilateral lavrada em Cartório de Notas onde o 

detentor (ou possuidor direto) declara o tempo e tipo de posse que detém sobre 

determinado imóvel para fins de defesa em Ação Possessória, Ação Petitória e 

Ação de Usucapião. 

Atividades Desenvolvidas 

Visitas Técnicas 

 Durante o decorrer do estágio realizei diversas visitas técnicas a 

entidades e também a agricultores que entraram em contato com a secretaria 

em busca de assistência técnica, dentre as entidades, o Centro Mariápolis 

solicitou um levantamento e viabilidade de implantação de oleráceas na 

propriedade, tendo como maior interesse as culturas da macaxeira e do inhame 

da costa. A área foi visitada com a equipe da secretaria e nela foi disposta cerca 

de 1ha para a implantação das culturas, foi realizado junto aos agricultores que 

seriam responsáveis pela condução da plantação uma coleta de solo para 

análise química, sendo depois sugerido através de cálculos pelo resultado a 

necessidade de calagem. Com essa informação passada, foi demonstrado com 

o trator como seria feito os leirões em que seriam plantadas as culturas e 
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também como deveria ser a semente do inhame, sendo ela saudável e sendo 

cortada para pesar cerca de 150g, e posteriormente a assistência técnica voltaria 

ao local para mostrar como seria o tutoramento das plantas. 

A Secretaria da Mulher da cidade de Igarassu também solicitou a ajuda 

da Secretaria de Agricultura e Pesca(SAP) na implantação de um de seus 

projetos, na qual visa a inclusão das pessoas de uma comunidade(Pitanguinha) 

em atividades recreativas, sendo a de responsabilidade da SAP verificar as 

condições de implantação de uma horta em um local cedido pela Secretaria da 

Mulher. Foi encontrado no local grandes quantidades de metralhas provenientes 

de construções feitas nas redondezas, além de grande quantidade de plantas 

daninhas. Junto com o diretor de agricultura da SAP, foi escrito um oficio 

contendo as recomendações para área, nele conteve informações para retirada 

da metralha, remoção de cerca de 5cm do solo e reposição com uma mistura de 

terra agricultável e material decomposto, além de sugerir culturas como alface, 

coentro, rúcula, couve, pepino, berinjela, maxixe e quiabo, ficando a SAP 

disponível para assistência de como se realizar o cultivo dessas culturas a partir 

do momento em que se decidissem ser implantadas. 

Durante o decorrer do estágio, um grupo de agricultores, com formação 

no SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa), buscou a SAP para solicitar uma 

criação de uma feira orgânica na cidade, sendo a ideia bem quista pelo secretario 

executivo e assim foi desenvolvido um projeto. O Projeto Feira Agroecológica de 

Igarassu foi montado tendo inicialmente 7 agricultores que produzem de maneira 

orgânica e com um espaço de 20 tarimbas disponíveis no galpão da Feira da 

Sulanca, em Cruz de Rebouças, Igarassu. O dia escolhido para o inicio da feira 

foi 10/12/2019, portanto, a SAP decidiu realizar visitas aos 7 agricultores para 

averiguar o sistema de produção de cada um, garantido assim que os produtos 

fornecidos na nova feira estejam de acordo com a proposta da mesma. 

Alguns dos agricultores solicitaram a SAP informações técnicas de como 

se produzir alguns produtos de maneira orgânica, dentre eles foram doces, bolos 

e filé de tilápia. Por isso, decidiu-se passar uma ficha para os agricultores para 

que informassem quais produtos seriam oferecidos por eles na feira, e então se 

foi marcada uma reunião com todos eles e foi ministrada uma palestra mostrando 
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como se deve ser feito a produção desses produtos de maneira a serem 

considerados orgânicos. 

Foram realizadas visitas a agricultores nos quadrantes da cidade visando 

recolhimento de informações e o cadastramento dos mesmos, focando na 

necessidade individual de cada um para poder ser traçado um quadro de 

objetivos para a SAP buscar melhor assessora-los. Nesses cadastramentos 

notou-se duas grandes necessidades: disponibilização de tratores para aração 

da terra e realização de cursos voltados para o aperfeiçoamento da atividade 

rural. 

Durante a realização dessas atividades, também houve bastante 

solicitações de agricultores e pecuaristas da região para a emissão do GTA, CAR 

e declaração de posse. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ESO é uma disciplina que proporciona ao estudante uma vivência com 

a sua área de atuação antes mesmo da sua habilitação para desempenhar a sua 

função. Unindo o conhecimento adquirido em sala de aula com a experiência 

vivida pelo estágio, o estudante se sente mais capacitado para se inserir no 

mercado de trabalho. 

A Secretaria de Agricultura e Pesca de Igarassu é a principal entidade 

responsável pelo gerenciamento e assistência de agricultores na cidade de 

Igarassu, cumprindo a função com que foi estabelecida buscando parcerias para 

realização de palestras, cursos e fornecimento de maquinário aos agricultores. 

O papel do engenheiro Agrônomo na secretaria é de extrema importância 

para avaliação técnica na elaboração de projetos, assim como da necessidade 

de correções em projetos já existentes, além de ser o profissional capacitado a 

realizar a devida assistência ao agricultor. 

O ambiente de trabalho é propício ao desenvolvimento pessoal e 

profissional, onde os superiores estimulam ao crescimento e a capacitação, para 

uma melhor formação do futuro profissional que o estudante vem a ser.  

 


