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APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2021, integra um conjunto de 

informações para conhecimento da instituição e do público, em geral. Seu conteúdo congrega 

informações sobre as ações do IPA (suas atividades finalísticas), focando na descrição dos 

principais resultados alcançados. 

O IPA tem como foco de suas ações apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, com 

forte opção pelo fortalecimento e consolidação da agricultura familiar. Em Pernambuco, de acordo 

com o Censo Agropecuário 2017 (IBGE), do total de estabelecimentos rurais, mais de 80% são da 

agricultura familiar, ou seja, são 232 mil unidades de produção familiar, ocupando 51,92% da área 

existente.  

Parte-se da premissa que a agricultura de base familiar, se bem organizada e com os devidos 

apoios em termos de assistência técnica e extensão rural, comercialização e financiamento, pode 

ser uma atividade que além de propiciar um grande número de ocupações e geração de renda, atue 

como uma peça chave para se alcançar o desenvolvimento sustentável do meio rural 

pernambucano. 

As informações aqui sistematizadas tiveram por base um conjunto de projetos de pesquisa 

e desenvolvimento, as ações decorrentes da prestação dos serviços de assistência técnica e 

extensão rural e de infraestrutura hídrica, executados com o envolvimento de atores internos e 

externos – entre eles, representantes de organizações públicas e privadas afetas a esta área de 

atuação do Instituto. 

É importante destacar a necessidade de que haja cada vez mais o incentivo ao esforço da 

gestão do IPA para captação de novos financiamentos e pela afirmação de seus compromissos 

institucionais com o desenvolvimento de Pernambuco, pela ampliação significativa de sua carteira 

de projetos, na manutenção e ampliação de suas bases físicas (escritórios municipais de extensão 

rural e gerências regionais; estações experimentais; laboratórios; infraestrutura de transportes, 

máquinas e equipamentos),  e pela grande demanda de renovação e ampliação de seu quadro 

funcional. 

A Direção do IPA, visando a melhoria de vida e condições digna no campo, tem 

concentrado esforços na qualificação de seus profissionais e dos serviços prestados junto aos 

produtores e famílias rurais, buscando investir na geração e inovações tecnológicas e sociais e na 

inclusão social de jovens, mulheres e comunidades tradicionais. 

 

A Direção 

 

 

 



Março/2022 
 

6 
 

 

 

SUMÁRIO 

 
 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................... 5 

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS IPA ....................................................................................................... 7 

1.1 Dados Gerais ..................................................................................................................................... 7 

1.2 Competências Institucionais .............................................................................................................. 8 

1.3 Organograma................................................................................................................................... 10 

1.4 Unidades de Atendimento............................................................................................................... 11 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ......................................................................................................... 14 

2.1 Identidade Institucional ................................................................................................................... 14 

2.2 Objetivos ......................................................................................................................................... 14 

2.3 Macroprogramas de Pesquisa e Desenvolvimento.......................................................................... 15 

2.4 Planejamento Territorial de Extensão Rural .................................................................................... 15 

3. IPA EM NÚMEROS – 2021 ................................................................................................................. 16 

4. PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2021 ............................................................................. 18 

4.1 Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento ....................................................................................... 18 

4.1.1 Detalhamento dos macroprogramas de pesquisa - 2021 ......................................................... 18 

4.1.2 Projetos e ações de pesquisa por Macroprogramas e Unidades Executoras-2021................... 19 

4.1.3 Resultados em destaque das ações de P&D em 2021 .............................................................. 20 

4.2 Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural ........................................................................... 24 

4.2.1 Resultados em destaque de Ater - 2021 ................................................................................... 24 

4.3 Diretoria de Infraestrutura Hídrica .................................................................................................. 35 

4.3.1 Ações Do Departamento De Captação De Água – Deca 2021 ................................................... 35 

4.3.2 Ações do Departamento de Engenharia DEPE – 2021 .............................................................. 38 

4.4 Comunicação Estratégica ................................................................................................................ 40 

5. DESAFIOS PARA 2022 -25 .................................................................................................................. 42 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO .................................................................................................................. 43 

 

 

 



Março/2022 
 

7 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS IPA 

O Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA foi criado em 1935 sob a denominação de 

Instituto de Pesquisas Agronômicas, órgão da administração direta do Estado de Pernambuco, com 

sede e laboratórios na cidade do Recife. Em 1960, foi transformado em autarquia, permanecendo 

com a mesma denominação, expandindo suas atividades para o interior por meio de uma rede de 

estações experimentais que lhe foi incorporada. 

Em 1975, segundo a Lei n° 6959, foi novamente transformado, recebendo a denominação 

de Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, mantendo a sigla IPA, já consagrada no seu 

universo de atuação. Em consequência da reforma administrativa do Governo do Estado, cujo 

marco é Lei Complementar n° 049 de 31/01/2003, o IPA ampliou sua competência de entidade 

voltada para pesquisa e desenvolvimento e produção de bens e serviços agropecuários 

incorporando as atividades de assistência técnica, extensão rural e de infraestrutura hídrica. Em 

2008, a denominação do instituto foi alterada para Instituto Agronômico de Pernambuco, pela Lei 

nº 13.416, de 27 de março de 2008. Ainda de acordo com esta lei foi mantida sua condição de 

empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário do Estado de Pernambuco, com patrimônio próprio e autonomia 

administrava e financeira, nos termos da Lei nº 6.956, de 24 de outubro de 1975 e da Lei nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016. Atualmente, o IPA integra o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 

(SNPA), coordenado pela EMBRAPA, e o Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(SISBRATER), coordenado pela ANATER. 

 

1.1 Dados Gerais 

 

Identificação Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA  

CNPJ 
10.912.293.0001-37  

Inscrição estadual 
0081779-10 

Endereço 
Av. General San Martin, 1371, Bongi - Recife | PE - CEP 

50761-000. 

Telefone 
Fone: 3184-7200 

Home 
http://www.ipa.br/novo/  

Criação 
7 de setembro de 1935 

Instituído 
Lei nº 6.956, de 24 de outubro de 1975 

Estatuto 
Estatuto social 

Regimento interno 
Regimento interno 

http://www.ipa.br/novo/
https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=1&numero=6956&complemento=0&ano=1975&tipo=&url=
http://www.ipa.br/novo/pdf/transparencia/estatuto-social-2018rev.pdf
http://www.ipa.br/novo/pdf/transparencia/regimento-interno-do-ipa-2018rev.pdf
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1.2 Competências Institucionais 

As competências do IPA foram instituídas pela lei nº 13.416, de 27 de março de 2008, 

estabelecendo no artigo 2 suas competências: 

i. promover, planejar, estimular, supervisionar, coordenar e executar planos, programas, 

projetos e atividades de pesquisa e desenvolvimento agropecuário, de assistência técnica e 

extensão rural, de infraestrutura hídrica, de produção de bens e serviços agropecuários e de 

classificação de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resíduos, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento social e econômico de Pernambuco, em especial para o 

desenvolvimento agropecuário; 

ii. apoiar e subsidiar, tecnicamente, a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado 

na concepção, implementação e monitoramento da política estadual de pesquisa e 

desenvolvimento agropecuário; de assistência técnica e extensão rural; de infraestrutura 

hídrica; de produção de sementes, mudas, matrizes e reprodutores animais; e de 

classificação de produtos de origem vegetal, e respectivos subprodutos e resíduos; 

iii. prestar serviços a entidades públicas e privadas, mediante prévio ajuste. 

 

Constitui objeto social do IPA a realização das seguintes atividades: 

i. apoiar e subsidiar, tecnicamente, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado de 

Pernambuco na política de pesquisa agropecuária estadual, de assistência técnica e 

extensão rural e de infraestrutura hídrica; 

ii. promover, planejar, estimular, coordenar e executar as atividades de pesquisa visando a 

criar e desenvolver conhecimentos e tecnologias a serem aplicados no setor agropecuário 

estadual;  

iii. promover, planejar, estimular, coordenar e executar a política de extensão rural e de 

infraestrutura hídrica rural; 

iv. planejar, estimular, coordenar e promover as ações de fomento e organização destinadas à 

produção rural;  

v. planejar, estimular, coordenar, promover e executar projetos de infraestrutura hídrica e de 

irrigação, notadamente para a construção de poços, de barragens e de adutoras de pequeno 

porte, destinados à melhoria do desempenho de atividades socioeconômicas do meio rural;  

vi. desenvolver e incentivar o uso de instrumentos de beneficiamento de produtos oriundos do 

meio rural, em associação com as comunidades, cooperavas e outras formas associavas dos 

produtores;  

vii. planejar, coordenar, estimular e executar planos, projetos, convênios, contratos e 

consórcios visando as ações de pesquisa e de fomento agropecuários, bem como o 

desenvolvimento da infraestrutura e o aproveitamento dos recursos hídricos, em regime de 

associação com entidades privadas ou públicas, mediante instrumentos de parcerias 

adequados ou participação acionária em empreendimentos de interesse do Estado e da 

região; 

viii. planejar, coordenar, executar e avaliar programas e projetos de assistência técnica e 

extensão rural, visando à ampliação ao acesso de conhecimentos de natureza técnica, 

econômica e social, objetivando o desenvolvimento do setor agropecuário e a melhoria das 
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condições de vida do meio rural de Pernambuco, de acordo com as políticas de ação do 

governo do estado; e 

ix. classificar produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resíduos de valor econômico. 

 

Legislação pertinente: 

Decreto 47087/2019 

Decreto 42820/2018 

Decreto 43984/2016 

Lei 6956/1975 

Lei 13.416/2008 

Lei Nº 15.223/2013 

Lei 13.303/2016 
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1.3 Organograma 
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1.4 Unidades de Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE 

A sede está localizada na Avenida General San Martin, 1371, Bongi, CEP.: 50.761-00, 

Recife, PE, Brasil e integra além dos órgãos deliberativos e de fiscalização, as diretorias, os 

departamentos, núcleos de assessoria, o Centro de Produção e Comercialização de mudas e os 

laboratórios. 
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UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL 

As Unidades de Extensão Rural responsáveis pela formulação e execução das políticas e 

diretrizes de assistência técnica e extensão rural, que compõem a Diretoria de Extensão Rural, são: 

Departamento Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, Departamento Estadual de 

Educação e Metodologia de Extensão Rural – DEEM, o Departamento de Estudos, Projetos e 

Gestão da Informação Rural – DEPG, as 12 Gerências Regionais e os 184 Escritórios Municipais 

de Assistência Técnica e Extensão Rural - incluído o Arquipélago de Fernando de Noronha. 

 

DIRETORIA DE EXTENSÃO RURAL 

03 Departamentos 

12 Gerências Regionais 

184 Escritórios Municipais de ATER 

 

GERENCIAS REGIONAIS 

 

1. Gerência Regional de Afogados da Ingazeira 

2. Gerência Regional de Araripina 

3. Gerência Regional de Arcoverde 

4. Gerência Regional de Caruaru 

5. Gerência Regional de Carpina 

6. Gerência Regional de Garanhuns 

7. Gerência Regional de Lajedo 

8. Gerência Regional de Palmares 

9. Gerência Regional de Petrolina 

10. Gerência Regional de Salgueiro 

11. Gerência Regional de Serra Talhada 

12. Gerência Regional de Surubim 

 

UNIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

As Unidades de Pesquisa responsáveis pela formulação e execução das políticas e diretrizes 

de pesquisa e desenvolvimento, de produção de bens e insumos agropecuários, de prestação de 

serviços tecnológicos e de classificação de produtos agropecuários, que compõem a Diretoria de 

Pesquisa e Desenvolvimento são: o Departamento de Apoio Técnico à Pesquisa, o Departamento 

de Pesquisa Agropecuária, o Departamento de Insumos Agropecuários, os centros de produção e 

beneficiamento de sementes e mudas, as 12 estações experimentais e os laboratórios. 

 

DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

03 Departamentos 

12 Estações Experimentais 

17 Laboratórios 

03 Centros de Produção e Beneficiamento de Sementes e Mudas 

2 Centros de Treinamento 
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UNIDADES DESCENTRALIZADAS 

13. Estação Experimental de Araripina 

14. Estação Experimental de Arcoverde 

15. Estação Experimental de Belém do São Francisco 

16. Estação Experimental de Brejão 

17. Estação Experimental de Caruaru 

18. Estação Experimental de Goiana (Itapirema) 

19. Estação Experimental de Ibimirim 

20. Estação Experimental de Itambé 

21. Estação Experimental de São Bento do Una 

22. Estação Experimental de Serra Talhada 

23. Estação Experimental de Sertânia 

24. Estação Experimental de Vitória de Santo Antão 

25. Unidade de Beneficiamento de Sementes de Petrolina 

26. Unidade de Beneficiamento de Sementes de Ibimirim 

27. Centro de produção de mudas vegetais de Recife 

 

UNIDADES DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

As Unidades de Infraestrutura Hídrica responsáveis pelo planejamento e execução das 

políticas e diretrizes da área de infraestrutura hídrica básica e do aproveitamento dos recursos 

hídricos para as comunidades e atividades rurais, que compõem a Diretoria de Infraestrutura 

Hídrica são: o Departamento de Captação de Água, o Departamento de Engenharia Rural e as 

Unidades Regionais de Infraestrutura Hídrica (Caruaru, Garanhuns, Ouricuri e Serra Talhada). 

 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

03 Departamentos 

04 Unidades de Infraestrutura Hídrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CANAIS DE ATENDIMENTO 
 

Telefone: (81) 3184-7200 
E-mail: ipa@ipa.br 
Ouvidoria: (81) 3184-7313 
Site: www.ipa.br 

 
Redes Sociais:  
Instagram: @ipa.pe 
Facebook: ipa.pernambuco 

mailto:ipa@ipa.br
http://www.ipa.br/
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

2.1 Identidade Institucional 

MISSÃO 

 

Contribuir para o desenvolvimento rural e sustentável de Pernambuco, mediante atuação de 

modo integrado na geração de tecnologia, nas ações de assistência técnica e extensão rural 

e no fortalecimento da infraestrutura hídrica, com atenção prioritária aos agricultores de 

base familiar. 

 
 

VISÃO 

 

Ser reconhecida pela sociedade como Empresa Pública de referência nacional pela 

qualidade da prestação de serviços destinados ao desenvolvimento rural sustentável de 

Pernambuco.  

 

 

 

2.2 Objetivos 

• Elevar a produção e a eficiência do setor agropecuário, sem perder de vista as questões  

da sustentabilidade do desenvolvimento; 

• Adequar os produtos da agropecuária à qualidade e às características demandadas  

pelos consumidores finais; 

• Gerar e difundir tecnologias para produtos e sistemas agropecuários e para  

processos agroindustriais, com vistas ao mercado; 

• Adaptar à realidade de Pernambuco tecnologias geradas em outros estados, regiões ou  

países; 

• Gerar, promover e exercitar a transferência de informações científicas e tecnológicas  

em sua esfera de ação; 

• Atuar em áreas de tecnologia de ponta, visando a promover saltos qualitativos na  

Pesquisa; 

• Desenvolver atividades de infraestrutura hídrica para o meio rural, por meio da  

construção, manutenção de recuperação de barragens e poços. 
 

 

VALORES 

Credibilidade 

Comprometimento profissional 

Responsabilidade socioambiental 

Inovação 

Ética e transparência 

Valorização dos Recursos Humanos 
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2.3 Macroprogramas de Pesquisa e Desenvolvimento 

Macroprograma 1 Apoio ao desenvolvimento dos rebanhos bovino, caprino e ovino 

Temas de pesquisa 

1.A – Melhoramento genético e produção animal (leite e carne) 

1.B – Melhoramento genético, produção e utilização de plantas 

forrageiras e pastagens 

  

Macroprograma 2 Apoio ao desenvolvimento de culturas alimentares 

Temas de pesquisa 

2.A – Melhoramento genético de feijões. 

2.B – Melhoramento genético de sorgo e milho 

2.C – Melhoramento genético de raízes e tubérculos 

2.D – Melhoramento genético de fruteiras nativas e exóticas 

2.E – Melhoramento genético de tomate e cebola 

  

Macroprograma 3 
Apoio ao desenvolvimento de recursos e serviços ambientais e 

biotecnológicos 

Temas de pesquisa 

3.A – Estudos de controle biológico; biologia molecular; 

bioinsumos 

3.B – Estudos de modelagem ambiental; recuperação ambiental e 

adaptação às mudanças climáticas 

  
 

2.4 Planejamento Territorial de Extensão Rural 
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Os Seminários de Planejamento Territorial de Ater, envolveram mais de 400 

extensionistas, pesquisadores e gestores nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco. Foram traçadas as ações para os anos de 2020 a 2023. No planejamento foram 

priorizadas as principais Cadeias Produtivas e Temática a serem trabalhadas pela Ater nos 

territórios. 

 

3. IPA EM NÚMEROS – 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUTOS DO ANO 

238 
Ações de Pesquisa 

Executadas 

58 
Unidades de Referências 

Implantadas e Acompanhadas em 
Famílias em Extrema Pobreza. 

17.282 
Famílias Assistidas 

Sistematicamente. 

996 
Associações Rurais 

Assistidas 

1 
Implantação de 
Laboratório de 
Análise do Leite 

489 
Indígenas assistidos  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

9.874 
Serviços Laboratoriais 

realizados  
(análise de solo, planta e 

ração; fitopatologia; 
entomologia; e botânica) 

11 
Planos de Negócio 

Elaborados 

344 
Pescadores Artesanais 

Assistidos  

870 
Famílias Assentadas 

Assistidas em 112 
assentamentos 

416 
Quilombolas assistidos/as 

em 17 comunidades 

2,4 mil 
Agricultores Fornecedores de 
Alimentos para o Programa de 
Aquisição de Alimentos - PAA 

36 mil 
Pessoas em vulnerabilidade social 

atendidas mensalmente com 
alimentos fornecidos Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA 

26 
Famílias atendidas no 
Programa Nacional de 

Crédito Fundiários PNCF – 
Terra Brasil 

1,3 mil 
Famílias, em extrema 
pobreza, receberam 
fomento produtivo. 

R$ 3,2 milhões 
Recursos disponibilizados às 

Famílias, em extrema pobreza, 
cadastradas no fomento produtivo 

472 
Famílias participaram 

de processo 
formativos (curso, 

oficina, intercâmbio, 
dia de campo)  

658 
Poços Perfurados 
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175 
Projetos de Créditos Rural 
Elaborados (Pronaf) nos 
Arranjos Produtivos da 

ovinocultura, caprinocultura, 
bovinocultura, avicultura, 
piscicultura, fruticultura e 

apicultura. 

ACESSO AO CRÉDITO RURAL 

R$ 4,9 milhões 
Recurso disponibilizados pelos 

projetos às famílias rurais 

18,5 mil 
Laudos do Garantia Safra 

emitidos 

11,9 mil 
Declaração de 

Aptidão ao Pronaf 
(DAPs) emitidas 

GESTÃO DE PESSOAS - 2021 

INFORMAÇÕES EM REDES - 2021 

Site 
Média de 20 mil visualizações 

mensais. 

YouTube 
4 mil seguidores 

Tudo do Campo 
60 programas produzidos 

divididos em três 
temporadas. 

Redes Sociais 
10 mil seguidores 
entre Instagram e 

Facebook 
 

Peças de arte 
Média de 4 peças por 

semana para redes sociais, 
fora os projetos pontuais, 
como cartilhas, banner e 

panfletos. 

35 publicações 
Mensais de matérias 

jornalísticas no site do 
IPA. 

Pesquisa - 92
10%

Extensão - 328
36%

Área Meio - 498
54%

CAPITAL HUMANO
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4. PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2021 
 

4.1 Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento 

Conquanto tenham sido executados cerca de 80 projetos de pesquisa e desenvolvimento – 

P&D (próprios e em parceria totalizando 238 ações – ver quadro com os macroprogramas), a 

concentração deles ocorreu na linha do melhoramento genético vegetal e animal. Esses projetos 

possibilitaram avançar no aprimoramento para a obtenção de novas cultivares, cujas características 

têm o potencial de elevar a rentabilidade dos atuais sistemas de produção, bem como ensejaram a 

oferta de matrizes e reprodutores bovinos, caprinos e ovinos de alto desempenho zootécnico aos 

produtores. Ainda quanto aos trabalhos de geração de tecnologia voltados à produção animal 

comporta assinalar os esforços na avaliação de plantas forrageiras e pastagens, com foco no 

melhoramento da palma forrageira e do capim elefante, além de estudos sobre tecnologias de 

manejo de outros gêneros de forrageiras. No que se refere a técnicas de manejo tem se dado maior 

atenção aos estudos de fixação biológica do nitrogênio pelo capim pangolão, o qual pertence ao 

gênero Digitária, que produz satisfatoriamente em solos de elevada acidez e sem uso de corretivos 

e fertilizantes em cultivo instalado há mais 30 (trinta) anos, na Estação Experimental de Araripina, 

Sertão do Araripe. 

O melhoramento genético vegetal apoia as cadeias produtivas do sorgo forrageiro e duplo 

propósito (forragem e grãos), dos feijões Phaseolus (comum) e Vigna (macassar ou caupi), do 

tomate, da cebola e das fruteiras nativas e exóticas. 

Mencionam-se as cooperações técnicas com Universidade Federal Rural de Pernambuco - 

UFRPE, Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco – Facepe, a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep e a 

Embrapa como importantes parceiros, quer no aporte de recursos para pesquisa, quer no 

intercambio de recursos humanos especializados (professores, estudantes em nível de iniciação 

científica, mestrado e doutorado), além de compartilhamento de infraestrutura de laboratórios. 

Quanto aos Recursos humanos – ao final do ano de 2021, a DPD contava com um 

quantitativo de 90 pesquisadores em atividade, dos quais cerca de 45% alocados nas estações 

experimentais. É importante destacar que a falta de renovação dos quadros de pesquisadores, de 

técnicos de laboratório e de pessoal de campo está limitando o curso normal das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento.  

 

4.1.1 Detalhamento dos macroprogramas de pesquisa - 2021 
(Departamento de Pesquisa Agropecuária) 

 

Macroprograma 1 Apoio ao desenvolvimento dos rebanhos bovino, caprino e ovino 

Temas de pesquisa 

 

1.A – Melhoramento genético e produção animal (leite e carne) 

1.B – Melhoramento genético, produção e utilização de plantas 

forrageiras e pastagens 
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Macroprograma 2 Apoio ao desenvolvimento de culturas alimentares 

Temas de pesquisa 

 

2.A – Melhoramento genético de feijões. 

2.B – Melhoramento genético de sorgo e milho 

2.C – Melhoramento genético de raízes e tubérculos 

2.D – Melhoramento genético de fruteiras nativas e exóticas 

2.E – Melhoramento genético de tomate e cebola 

 

  

Macroprograma 3 

Apoio ao desenvolvimento de recursos e serviços ambientais e 

biotecnológicos 

 

Temas de pesquisa 

 

3.A – Estudos de controle biológico; biologia molecular; 

bioinsumos 

3.B – Estudos de modelagem ambiental; recuperação ambiental e 

adaptação às mudanças climáticas 

 

  

 

4.1.2 Projetos e ações de pesquisa por Macroprogramas e Unidades Executoras-2021 
 

Macroprograma Projetos 
Ações de 

pesquisa 

Unidades 

Executoras 
Projetos 

Ações de 

pesquisa 

Bovinos, Caprinos e 

Ovinos 
22 76 Araripina 7 15 

Culturas Alimentares 34 133 Arcoverde 8 20 

Recursos e Serviços 

Ambientais e 

Biotecnológicos 

24 29 
Belém do São 

Francisco 
10 30 

Total 80 238 
Brejão 3 12 

Caruaru 7 17 

 

Ibimirim 3 9 

Itambé 7 15 

Itapirema 38 19 

Recife 18 60 

São Bento do Una 8 11 

Serra Talhada 4 11 

Sertânia 4 9 

Vitória de Santo 

Antão 
6 10 

Total - 238 

 

 



Março/2022 
 

20 
 

4.1.3 Resultados em destaque das ações de P&D em 2021 

• Pesquisa comprova adaptabilidade do rebanho Holandês do IPA às condições climáticas 

de semiárido. O trabalho “Caracterização do gene do choque térmico (HSP-70.1) e sua 

relação com características de produção em bovinos leiteiros criados no semiárido 

brasileiro” foi publicado na revista Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 

Zootecnia. 

• Foi implantado na Estação Experimental de São Bento do Una – EESBU, com apoio 

financeiro da FACEPE, o laboratório de análise de qualidade de leite. A unidade visa a dar 

apoio a gestão de rebanhos leiteiros, sendo uma importante ferramenta de tomada de 

decisões pelos pecuaristas, principalmente, no monitoramento da mastite. 

• Foi executado na EESBU, em parceria com o Departamento de Zootecnia da UFRPE, o 

estudo “Substituição do fubá de milho e do farelo de soja em dietas de vacas da raça 

Holandesa em lactação". O objetivo da pesquisa foi avaliar a viabilidade da substituição 

do fubá de milho e do farelo de soja em dietas a base de palma forrageira e bagaço de cana 

de açúcar para vacas em lactação. 

• Foi aprovado na FACEPE o projeto de pesquisa ‘Influência das predições genômicas de 

fertilidade e fatores ambientais sobre o desempenho reprodutivo de touros jovens da raça 

Holandesa mantidos em condições de Semiárido. A proposta tem como objetivo avaliar a 

influência do genótipo associado a fatores ambientais sobre a fertilidade de bovinos da raça 

Holandesa criados em condições de semiárido e será executado na EESBU até 2024. 

• Seleção de reprodutores Girolando para o programa de melhoramento e seleção da raça 

Girolando. 

• Participação do IPA na Expoagro Nordeste, obteve premiação com os animais da raça 

Girolando, tendo três animais premiados – ‘IPA Iris’ grande campeã - vaca jovem adulta; 

‘IPA Calmaria’ - reservada campeã e o touro ‘IPA Labial’ grande campeão da raça 

Girolando. 

• Renovação de cooperação técnica internacional para apoio ao trabalho de melhoramento 

genético da palma forrageira que envolve diversas instituições. Nesse ano de 2021 o IPA 

consolidou esforços para o registro de dois novos clones de palma forrageira resistentes à 

cochonilha do carmim, além das ações de pesquisa em manejo do cultivo da forrageira. 

• Orientação para instalações de sistemas de irrigação em pequenas hortas comunitárias nos 

municípios de Poção, Pesqueira, Venturosa e Arcoverde. 

• Estimativa da produção de forragem e redução da vulnerabilidade agropecuária com uso 

da ferramenta ‘pecuáriadapta’ –  

• Desenvolvimento de tecnologias inovadoras na prática do uso e reuso de água salina e de 

utilização de ambiente salinizado por plantas tolerantes. 

• Biodigestor sertanejo na geração de biogás e produção de biofertilizante, a partir do uso de 

águas residuárias, salinas e esterco de diferentes qualidades. 

• Ações de P&D em agricultura urbana e periurbana na promoção da segurança alimentar e 

nutricional visando ao desenvolvimento inclusivo, socioeconômico e sustentável em 

populações vulneráveis. 

• Aprovação da FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de PE de mais de 

dez projetos direcionados aos vários segmentos da agricultura, como por exemplo, a palma 
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forrageira, feijão, pastagem, cebola, gado de leite, biodigestor, biofertilizantes dentre 

outros.  

• Programa de arborização dos municípios: com a utilização de mudas florestais adaptadas 

às condições dos territórios, na perspectiva de contribuir para a manutenção da 

biodiversidade local, implantando áreas de revegetação. 

Os Planos de Negócios 2022/2025 são importantes instrumentos de planejamento e de 

referência para execução dos objetivos do IPA. Sua concepção tem como referência o Mapa da 

Estratégia do Governo de Pernambuco e ao público da agropecuária pernambucana .A ideia foi a 

de identificar nas diversas áreas de atuação do IPA, atividades com potencial de gerar receitas, as 

quais sejam capazes de contribuir na captação de novos recursos, com a oferta de bens e serviços 

à sociedade e que participem ativamente no financiamento de suas atividades com receita própria e ainda 

pautar a modernização da instituição, adequando-a à Lei das Estatais. Os planos listados a seguir ainda 

estão em fase final de elaboração e revisão.  

• Bovinocultura de leite - leite in natura; animais (matrizes e reprodutores) melhorados 

para pecuaristas; doses de sêmen para inseminação artificial, análises da qualidade do leite 

para apoiar a comercialização da produção. 

• Palma forrageira - disponibilizar para comercialização anualmente raquetes sementes de 

palma forrageira resistentes à cochonilha do carmim. 

• Sementes de cebola - ampliar a participação dos materiais genéticos do IPA no mercado 

do NE, produzindo e comercializando as cultivares ‘Franciscana – IPA 10’; ‘Vale Ouro – 

IPA 11’ e ‘Brisaverão IPA 13’. 

•  Melhoramento genético do rebanho bovino – com o laboratório de reprodução animal 

da Estação Experimental de Arcoverde, disponibilizar os serviços de produção de embriões 

in vitro, para os criadores, o que possibilitará o aumento da oferta de animais de alto 

potencial genético, para rebanhos do Estado. 

• Caprinos e ovinos - produção de caprinos e ovinos geneticamente melhorados para vendas 

aos criadores de Pernambuco e do Nordeste, bem como a produção de leite, para 

atendimento ao mercado interno. 

• Melhoramento genético do gado guzerá – disponibilizar e comercializar animais 

bovinos.  

• Cana de açúcar – em áreas disponíveis nas estações experimentais na Zona da Mata 

realizar o cultivo da cana e disponibilizar a produção para comercialização. 

 

Laboratórios - os laboratórios do IPA (sob a supervisão do Departamento de Apoio 

Técnico à Pesquisa) têm como compromisso trabalhar em conformidade com métodos oficiais e 

oferecer a seus clientes agilidade, qualidade e transparência. A experiência da nossa equipe 

técnica, aliada as instalações do parque de laboratórios, disponibiliza ao segmento agropecuário 

de Pernambuco diagnósticos precisos para ajudar os agricultores a tomar as melhores decisões no 

campo.  

Atualmente existem 16 laboratórios: 13 na Sede/Recife e três nas estações 

experimentais, realizando atividades de pesquisa além da prestação de diversos serviços.  

São os laboratórios de: 

i. Análise de Planta e Ração – LAPRA;  

ii. Análise de Solo e Água – LASOL;  

iii. Análise de Sementes – LAS;  
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iv. Botânica - LAB/Herbário – IPA;  

v. Fitopatologia – LAF; de Entomologia – LABEN;  

vi. Fungos Entomopatogênicos – LAFEN;  

vii. Biotecnologia (multiusuário) – LABIO;  

viii. Biologia do Solo – LABS;  

ix. Patologia de Sementes – LAPAS;  

x. Pós-colheita – LAPOSC;  

xi. Genômica – LAGEN;  

xii. Cultura de Tecidos Vegetais – LCTV;  

xiii. Mudanças Climáticas – LAMUC;  

xiv. Patologia Vegetal – LAPAVE (Estação experimental de Itapirema);  

xv. Reprodução Assistida de Bovinos Leiteiros – LARABL (Estação experimental de São 

Bento do Una);  

xvi. Melhoramento e Reprodução de Animais – LAMRA (Estação experimental de 

Arcoverde). 

 

A tabela abaixo mostra o número de análises feitas em 2021 

LABORATÓRIO 
NÚMERO MENSAL DE ANÁLISES  TOTAL 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  

LASOL 774 1224 747 720 666 540 1035 414 297 513 666 576 8172 

LAPRA 128 12 48 16 128 96 224 112 160 224 224 48 1420 

LAS 6 0 12 6 60 0 0 0 0 0 114 0 198 

LAF/LABEN 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 2 3 14 

LAB 0 0 0 0 1 0 19 0 30 7 13 0 70 

LAFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE  

AMOSTRA 
908 1236 807 742 855 636 1285 526 488 745 1019 627 9874 

 

Insumos agropecuários - o Departamento de Produtos e Insumos Agropecuários 

gerencia os serviços de suporte logístico e de infraestrutura de produção nas bases físicas do IPA 

considerando as disponibilidades orçamentárias e de recursos humanos existentes em vários 

programas. A seguir, breve descrição desses programas. 

• Programa de produção própria de sementes certificadas – em 2021, houve produção e 

comercialização, em parceria, de sementes de milho cultivares CMS 36 BR 5036 e São 

José ou BR 5026; cultivares de feijão Caupi Miranda IPA 206 e IPA Miranda IPA 207; 

feijão comum cultivar Princesa; Sorgo cultivares IPA 467, IPA 2502; milheto IPA Bulk 1 

BF. 

• Programa de aquisição e distribuição de sementes - executado pelo IPA com o propósito 

de garantir aos agricultores de base familiar sementes provindas de material genético de 

qualidade e adaptado para às condições territoriais. Institucionalmente, o Programa 

perpassa pelas Diretorias de Pesquisa e Desenvolvimento e de Extensão Rural, a 

Presidência e o Núcleo Jurídico, respeitando-se as competências de cada instância. À 

Diretoria de Pesquisa cabem as atribuições relativas à aquisição e armazenamento das 

sementes, tendo como norte que o material adquirido e a ser distribuído possua as 

características desejáveis que possam ser expressadas quando adequadamente cultivadas. 
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• Produção de mudas: modernização e requalificação da sementeira do IPA - a 

produção de mudas no IPA passou por transformação. Antes, realizada em diferentes locais 

e para ganhar maior visibilidade e atratividade do espaço de vendas, o novo local dentro 

da sede do IPA foi estruturado, com adequada segurança, sem problemas com a energia 

elétrica e melhor acessibilidade aos clientes. Também foi melhorada a estrutura de 

produção de mudas frutífera na Estação Experimental de Itapirema (Goiana – PE). As 

vantagens com essas mudanças são: maior controle das vendas realizadas, inclusive com 

emissão de nota fiscal (Sede); qualificação das estruturas físicas (SEDE e Itapirema); 

otimização/qualificação do pessoal de campo (SEDE e Itapirema); maior segurança 

patrimonial (no caso da SEDE); visibilidade e atratividade para os clientes, além de 

conforto (SEDE); produção controlada e com maior padronização: estuda-se a venda com 

embalagens identificadas e, também, com orientações de plantio (SEDE e Itapirema); e 

proximidade com os laboratórios e técnicos que podem apoiar e qualificar a produção 

(SEDE); 

• Implantação de pomares comerciais orientados: produção e venda de mudas frutíferas 

certificadas e de qualidade para agricultores e empreendedores locais, atrelando-se serviços 

de assistência técnica, análise água e de solos, fornecidos pela instituição. 

A tabela a seguir mostra como foram essas receitas de diversas fontes no ano de 2021, 

apesar da menor movimentação face aos tempos de pandemia. 

Recursos arrecadados pela DPD - IPA em 2021 (R$) 

Base Física 
Receita em 

2021 

Sementes 

Cebola 
Animais 

Cana de 

açúcar 
Leite Outros 

Araripina 13.500,00     13.500,00 

Arcoverde 85.992,41  34.920,00  51.072,41  

Belém       

Brejão 2.025,00     2.025,00 

Caruaru 0,00      

Ibimirim 4.000,00     4.000,00 

Itambé 76.570,33  41.664,00 26.544,33  8.362,00 

Itapirema 26.155,75     26.155,75 

Petrolina       

Recife CPC 10.509,00     11.459,00 

São Bento 382.819,35  132.098,00  184.085,85 66.635,50 

Serra Talhada 403.191,03 346.990,00 56.201,03    

Sertânia 7.521,77  5.836,49  1.685,28  

Vitoria Santo 

Antão 
4.885,00     4.885,00 

Laboratórios 52.365,00      52.365,00  

Total 1.070.484,64  346.990,00 270.719,52 26.544,33 236.843,54 189.387,25 
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4.2 Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural 

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater, são de cunho educativo, 

envolvendo princípios e diretrizes que valorizam o homem e a mulher do campo em todas as etapas 

do ciclo da vida, considerando aspectos sociais, ambientais, econômicos, institucionais, 

organizacionais e culturais. Assim, caracteriza-se por assistência técnica quando o agricultor 

familiar é assessorado de forma sistemática e planejada por suas equipes de gestão estadual, 

regional e de campo. 

Atuando em parceria, com universidades, instituições estatais e organizações não 

governamentais, foi possível implementar diversas ações em redes, minimizando às adversidades 

e dificuldades enfrentadas pelas famílias rurais frente a pandemia do Convid-19. É com base neste 

desafio que foram implementados projetos importantes durante o ano de 2021, sejam por iniciativa 

própria ou em parceria, voltados ao associativismo, marca coletiva/indicação geográfica, 

piscicultura, acesso à água, comercialização, agroecologia, produção de alimentos, produção de 

forragem, dentre outros. 

 

 

4.2.1 Resultados em destaque de Ater - 2021 

A seguir, os principais resultados quantitativos que revelam, pelo seu teor e potência, a 

importância da Ater na dinâmica social, econômica e ambiental das famílias rurais assistidas pelo 

IPA. 

• Famílias assistidas e categorização 

Famílias assistidas 

s/repetição (nº) 

Mulheres assistidas chefe 

de família (nº) 

Assistências técnica e 

atendimento (nº) 
 

17.282 7.304 117.914  
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Discriminação dos agricultores assistidos por categoria 

Indígenas Pescadores Assentados Quilombolas Tradicionais 

Comunid. Benef. Colônias Benef. Assent. Benef. Comunid. Benef. Beneficiários 

17 489 24 344 112 870 31 416 15.163 

• Atendimento às Organizações Sociais 

Atendimento às Organizações Sociais 

Assoc. 

assist. 

Sócios 

totais 

Sócios 

assist. 

Particip. em 

conselhos 

Cooperativas 

assistidas 

nº nº nº nº nº 

996 77.682 2.381 97 19 

• Ações de Desenvolvimento Social e em Agroecologia 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Atividades Unidades Quantidade 

Incentivo a produção de alimentos orgânicos Fam. 1.083 

Aproveitamento integral dos alimentos agricultores(as) 786 

Processamento e conservação artesanal dos alimentos agricultores(as) 401 

 

Orientação Familiar Socioeducativa 

Atividades Unidades Quantidades 

Práticas socioeducativas em prevenção de doenças Família 1.309 

Práticas socioeducativas em prevenção de drogas Família 312 

Práticas socioeducativas em prevenção de violência 

contra a mulher 
Família 304 

Práticas socioeducativas em prevenção ao abuso infantil Família 299 

Práticas socioeducativas em prevenção ao trabalho 

infantil 
Família 301 

Planejamento familiar Família 969 

Orientações previdenciárias Família 777 

 

Agroecologia/Educação Ambiental 

Atividades Unidades Quantidades 

Incentivo a coleta seletiva do lixo Família 865 

Incentivo a reciclagem do lixo agricultores(as) 781 

Incentivo ao uso racional da água Família 1.708 

Incentivo a práticas de reuso da água Família 1.278 

Práticas educativas para redução do uso de agrotóxicos Família 1.210 

Orientações em práticas agroecológicas Família 1.470 

Participação em bancos de sementes crioulas bancos 5 

 

Juventude Rural 
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Atividades Unidades Quantidades 

Implantação de ações para diminuição do êxodo rural jovens 538 

Incentivo a sucessão para jovens agricultores jovens 755 

 

Políticas Públicas 

Atividades Unidades Quantidades 

Divulgação das políticas públicas jovens 2.498 

 

Fortalecimento da Cultura Local 

Atividades Unidade Quant. 

Resgate e manutenção das tradições populares fam 328 

Resgate, fortalecimento e manutenção das tradições nas 

comunidades tradicionais e indígenas 
fam 76 

 
Apoio as atividades culturais fam 329  

 

Inclusão Social de Gênero - Mulheres Rurais  

Atividades Unidades Quantidades  

Orientação para acesso a políticas públicas e direitos 

sociais 
fam 2.947  

Formação para inclusão social e produtiva fam 511  

Projetos de crédito elaborados nº 70  

Projetos de crédito elaborados R$ 1.931.540,72  

Projetos de crédito aprovados nº 39  

Projetos de crédito aprovados R$ 1.157.448,08  

BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MÃE CORUJA fam 49  

 

Destaca-se a realização do curso de ‘estratégias para o manejo da caprinovinocultura na 

agricultura familiar em transição agroecológica’, envolvendo 92 extensionistas rurais, visando a 

alavancar o arranjo produtivo e a perspectiva agroecológica. 

• Macroprogramas 

Bovinocultura de Leite 

Resultados Unidade Quantidade 

Municípios envolvidos 

macroprograma 

95 

 

Municípios contabilizados 

para produção 

31 

Produtor assistido nº 717 

Rebanho assistido cab 6.357 

Total de matrizes cab 4.759 

Matrizes em lactação cab 2.553 

Produção diária de leite l 31.987 

Produtividade média de leite l/cab/dia 10,93 

Produção total l/ano 6.470.646 

 

 

✓ Apoio à Produção de Alimentos Básicos – Grãos, Raízes e Tubérculos 
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Milho 

Indicadores Unidade Quantidade 
Produtividade média de milho isolado 

(kg/ha) 

 1.367 

Produtor assistido nº 6.002 

Produtividade média de milho consorciado 

(kg/ha) 

Área assistida (isolada) ha 1.889,5 825 

Área assistida (cons. feijão) ha 4.254,8 Municípios contabilizados na produção 

Volume da produção t/ano 5.304,3 isolado consorciado 

      85 76 

Feijão 

Indicadores Unidade Quantidade 
Produtividade média de Feijão isolado 

(kg/ha) 

                        811,9 

Produtor assistido nº 5.548 

Produtividade média de Feijão 

consorciado (kg/ha) 

Área assistida(isolada) nº 1.090 521,0 

Volume da produção t/ano 2.950,5 Municípios contabilizados na produção 

      isolado consorciado 

      76 74 

 

Mandioca 

Indicadores Unidade Quantidade 
Produtividade média de Mandioca 

tradicional (t/ha) 

                        11,3 

Produtor assistido 
nº 2.085 

Produtividade média de Mandioca (Fileiras 

duplas) (t/ha) 

Área assistida 

(tradicional) 
ha 1.720,3 

7,3 

Área assistida (fila 

duplaXfeijão) 
ha 9,9 

        

Volume da produção t 19.779,0 Municípios contabilizados na produção 

Aproveitamento da 

manipueira como 

insumo 

nº 

produtores 
197 

tradicional fileiras duplas 

      75 13 

 

Batata Doce 

Indicadores Unidade Quantidade Produtividade média de cultivo sequeiro 

                        6,7 toneladas     

Produtor assistido nº 394 Produtividade média de cultivo irrigado 

Área assistida 

(sequeiro) ha 144,4 10,8 toneladas     

Área assistida (irrigada) ha 43,8 Municípios contabilizados na produção 

Volume da produção t 1.511,4 sequeiro irrigado 

      42 21 

Cará/Inhame 

Indicadores Unidade Quantidade Produtividade média de cultivo sequeiro 
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                        10,0 toneladas     

Produtor assistido nº 369 Produtividade média de cultivo irrigado 

Área assistida 

(sequeiro) ha 151,0 
12,9 toneladas 

    

Área assistida (irrigada) ha 170,6         

Volume da produção t 6.176,7         

Inovação do processo 

de produção 

nº 

produtores 60 Municípios contabilizados na produção 

Propagação por cultivo 

do meristema 

nº 

produtores 11 sequeiro irrigado 

      33 10 

Caprinocultura de Corte 

Indicadores Unidade Quantidade Peso médio da carcaça ao abate 

  13,7 kg   

Produtor assistido nº 1.896 

Municípios envolvidos no 

programa 

Rebanho assisitido cab 52.813 182 

Volume de produção de carne t/carne/ano 1.136,1 

Municípios contabilizados na 

produção 

Escrituração e controle 

zootécnico produtor 208 91 

Práticas de sanidade animal produtor 1.542  
Caprinocultura de Leite 

Indicadores Unidade Quantidade Produtividade média de leite 

  1,8 leite/cabra/dia   

Produtor assistido 
nº 79 

Municípios envolvidos no 

programa 

Rebanho assistido cab 831 182 

Matrizes em lactação 
cab 538 

Municípios contabilizados na 

produção 

Volume de produção e leite litros/ano 152.700 20 

Adoção de práticas de sanidade 

animal produtor 55  
Ovinocultura 

Indicadores Unidade Quantidade Peso médio de carcaça ao abate 

  16,8 kg   

Produtor assistido nº 1.354 
Municípios envolvidos no 

programa 

Rebanho assistido cab 27.395 182 

Volume de produção  t/carne/ano 623,7 
Municípios contabilizados na 

produção 

Adoção de práticas de sanidade 

animal 
produtor 1.263 

95 

 

 

 

 

Meliponicultura 
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Indicadores Unidade Quantidade Produtividade de mel 

                        4,4 kg/colmeia/ano 

Produtor assistido nº 11         

Colméia nº 147         

Volume de produção  t/mel/ano 1,0         

Construção de meliponário 
nº 

produtores 
2 

Municípios contabilizados na produção 

Construção de meliponário 
nº 

meliponário 
3 

10 

Introdução de caixas 
nº 

produtores 
2 

        

Introdução de caixas nº caixas 5         

Galinha de Capoeira 

Indicadores Unidade Quantidade Produtividade média de carne 

                        2,35 kg/cab   

Produtor assistido nº 4.446 Produtividade média de ovos 

Plantel assistido cab/ano 99.044 134 ovos/ave/ano 

Volume de produção  t/carne/ano 104,6     
 

  

Volume de produção  dz/ovos/ano 602.029 

Municípios contabilizados na 

produção   

Produção orgânica 

nº 

produtores 1.119 carne ovos   

Produção orgânica t/carne/ano 26,9 96 80   

Aquicultura 

Indicadores Unidade Quantidade Peso médio do camarão na venda 

                        6,3 gramas     

Produtor assistido sem 

repetição nº 
117 

Produtividade média obtida do peixe na 

venda 

Produtor assistido em 

carcinicultura nº 
3 

10,62 kg 

Produtor assistido em 

piscicultura nº 
116 

   

 

 
Volume de produção de 

camarão t/ano 
0,5 

Municípios contabilizados na produção 

Volume de produção de 

peixes t/ano 
1.249,5 

peixes camarão 

Viveiros para camarão nº 11 22 6 

Tanques para criação de 

peixes nº 
2.489 

        

Implantação de reuso da 

água 

nº 

produtore

s 

7 

        

 

 

 

 

✓ Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Produção de Frutas e Hortaliças 



Março/2022 
 

30 
 

Abacaxi 

Indicadores Unidade Quantidade Produtividade média de Cultivo 

  23,6 milheiro/ano     

Produtor assistido nº 74         

Área assistida ha 48 

Municípios contabilizados na 

produção 

Volume da produção milheiro 1.139,3 23 

Banana 

Indicadores Unidade Quantidade 
Produtividade média de cultivo 

sequeiro 

  65,6 milheiro/ano     

Produtor assistido nº 1.682 
Produtividade média de cultivo 

irrigado 

Área assistida (sequeiro) há 2.106,3 67,6 milheiro/ano     

Área assistida (irrigada há 473,0 
Municípios contabilizados na 

produção 

Volume da produção milheiro 179.513,9 sequeiro irrigado 

      50 29 

Caju 

Indicadores Unidade Quantidade 
Produtividade média da variedade 

indefinida 

                        0,7 t/castanha     

Produtor assistido nº 37 

Produtividade média da variedade 

anão precoce 

Área assistida (variedade 

indefinida) há 28,7 0,3 t/castanha     

Área assistida (anão 

precoce) há 5,5 

Municípios contabilizados na 

produção   

Volume da produção t/castanha 32,8 indefinida anão 

Volume da produção t/pseudofruto 59,0 11 9 

Maracujá 

Indicadores Unidade Quantidade 
Produtividade média de cultivo 

sequeiro 

                        7,6 t/ano     

Produtor assistido nº 204 

Produtividade média de cultivo 

irrigado 

Área assistida (sequeiro) há 100,5 16,2 t/ano     

Área assistida (irrigada) há 100,6 

Municípios contabilizados na 

produção 

Volume da produção t/ano 2.939,5 sequeiro irrigado 

      21 32 
 

 

 

Alface 

Indicadores Unidade Quantidade 
Produtividade média de cultivo não 

orgânico 
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                        113,2 t/ano     

Produtor assistido nº 49 

Produtividade média de cultivo 

orgânico 

Área assistida não 

orgânica há 35,3 3,1 t/ano     

Área assistida orgânica há 4,9         

Produção não orgânica 

nº 

produtores 35        

Produção orgânica 

nº 

produtores 4 

Municípios contabilizados na 

produção 

Produção não orgânica t/ano 1.536,9 n/org. org. 

Produção orgânica t/ano 25,4 14 8 

Cebola 

Indicadores Unidade Quantidade Produtividade média do cultivo 

                          t/ano     

Produtor assistido nº 23         

Área assistida há 65,4     

Volume da produção t/ano 1.683,4 

Municípios contabilizados na 

produção 

      9 

Tomate 

Indicadores Unidade Quantidade Produtividade média do cultivo 

                        236,0 t/ano     

Produtor assistido nº 41         

Área assistida há 80,7 

Municípios contabilizados na 

produção 

Volume da produção t/ano 4.093,4 12 

 

✓ Apoio a Conservação e Manejo de Recursos Naturais 

Estímulo ao Uso de Práticas de Combate à Degradação de Biomas 

Indicadores Unidade Quantidade 

  

Práticas tecnológicas estimuladas na 

regional nº 6 

Prática tecnológica adotada nº 15 

Área beneficiada ha 482,5 

Estruturas de conservação (obras) nº 1 

Outras Informações 

Indicadores Nº Agricultores(as) 

  

Bancos de sementes crioulas 5 40  

CAR elaborado 351 347  

Capacitação em conservação e manejo de 

recursos naturais -   

 

 

✓ Inclusão Produtiva, Cidadania e Empreendedorismo 
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Implementação de Pequenos Negócios Agrícolas e Não Agrícolas 

Atividades nº de grupos 
Participantes nos 

grupos 
Individuais 

Participantes 

totais 

 Negócio agrícola 

implantado 94 1.169 132 1301 

Negócio não agrícola 

implantado 26 268 110 378 

 

Capacitação em Sucessão Rural 

Indicadores Unidade Quantidade  
Beneficiários jovens - nº 755 

• Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA 

Número de Entidades 
Agricultores 

Fornecedores 

585 2.845 

kg Adquiridos 
Valor Investimento 

(R$) 

Estimativa de 

Refeições doadas às 

entidades 

socioassistenciais 

Quant. 

refeições/mês 

fornecidas pelas 

entidades 

socioassistenciais 

3.019.300 8.115.000,00 400.000 36.000 

 

• Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF (Terra Brasil) 

Famílias Assistidas 
Investimento para Ater e 

Financiamento Produtivo 
Quanto. Municípios 

26 R$ 728,000,00 03 

 

• Programa de Fomento Produtivo – Ministério da Cidadania 

Famílias 

Assistidas 

Investimento  

(R$) 

Investimento por Família 

(R$) 

Programa 

1.342 3.220.800,00 2.400,00 
Programa Dom 

Hélder 

348 787.200,00 2.400,00 
Acordo Cooperação 

Técnica - ACT 

Total 4.008.000,00   

• Programa de Crédito Rural  

Planos Elaborados Planos Aprovados 

nº R$ nº R$ 

296 8.343.449 175 4.914.819,70 

• Programa de Capacitação 
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• Programa de Distribuição de Sementes – Campo Novo 

 

 

 

 

• Programa Dom Hélder Câmara – Anater/MAPA/Fida 

Nº Capacitações para agricultores Métodos 

472 
Cursos, Oficinas, Intercâmbios, Dias de 

Campo 

Nº de Capacitações, Seminário e Lives 

para Extensionistas e público em geral 

Temáticas 

 

12 

 

(92 participantes nos cursos, 320 

participantes nas lives e 1.955 

visualizações e 120 participantes no 

Seminário e 1.789 visualizações) 

✓ Manejo da caprinovinocultura na 

agricultura familiar em transição 

agroecológica; 

✓ Gestão na cadeia produtiva da 

bovinocultura leiteira 

✓ Meliponicultura na Agricultura 

Familiar de base agroecológica 

✓ Transição Agroecológica: relato 

experiência  

✓ Biodigestor 

✓ Sementes Crioulas 

✓ Alimentação de Peixes 

✓ Microrganismos eficazes 

✓ Agricultura Indígena 

✓ Alimentação de Enxames em períodos 

de estiagem- Apicultura 

✓ IX Seminário de Extensão Rural em 

Pernambuco 

Estas ações são apoiadas pelo do Grupo de Estudo, Sistematização e Metodologia em 

Agroecologia (GEMA) do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). 

Outras ações importantes na perspectiva agroecológica estão as parcerias nos projetos de 

formação profissional, que além de trocar experiência nas comunidades assistidas pelo 

IPA, incentiva o processo de formação do corpo técnico de extensão: 

▪ Doutorado em Agroecologia – UFRPE 

▪ Residência em Saúde Coletiva e Agroecologia – UPE/UFAPE/FIOCRUZ 

▪ Mestrado em Ciências Ambientais – UFAPE 

▪ Projeto DAKI – ASA – Curso Agricultura Resiliente ao Clima 

▪ Especialização em Tecnologias de baixa emissão de carbono - fortalecendo a 

convivência com o semiárido – UNIVASF/FBDS 

▪ Bacharelado em Agroecologia – UFRPE 

Outro projeto que merece destaque é a participação na implantação do Programa 

Pernambuco Agroecológico, sob a coordenação da Secretaria da Criança e Juventude – 

SDCJ e do Projeto Participa junto a Embrapa. 

Quant. Distribuída 

(KG) 

Investimento 

(R$) Nº Famílias Beneficiadas 

856.310 4.128.009,00 142.719 
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Investimento / 2021 - R$ R$ 983.143,00 

Famílias Beneficiadas – Quant. 5.460 

Unidades de Referência – Quant. 58 

 

• Planos de Negócio Propostos em 2021 

Os Planos de Negócio foram elaborados em 2021 e após aprovação e análise do Conselho 

de Administração serão discutidas as estratégias, necessidades estruturais e de gestão para 

implementação. 

➢ Cursos de Capacitação EAD – 24h: existe uma demanda crescente de profissionais, 

estudantes e produtores (médio e grande) interessados em cursos nas temáticas especificas 

(agricultura especializada), a exemplo da aquicultura, bovinocultura, apicultura, cana-de-

açúcar, dentre outras, como também cursos práticos (enxertia, plantas ornamentais etc.).  

 

➢ Laudo Garantia Safra: o programa ‘Garantia Safra’ atende uma demanda de prefeituras 

que não dispõem de uma equipe técnica qualificada no seu quadro próprio para 

atendimento de demandas pelo MAPA. Por isso contratam os serviços do IPA. 

 

➢ Assistência Técnica ao Médio e Grande Produtor: a exigência desse público é pela 

assistência técnica para o seu negócio agrícola, desde a elaboração do Plano de Negócio ao 

Plano de Marketing para seus produtos agropecuários, na esperança de que as respostas 

sejam rápidas e eficientes na busca da solução dos seus problemas. 

 

➢  Consultoria Médio e Grande Produtor: visitar a propriedade e emitir laudo de 

viabilidade técnica. 
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4.3 Diretoria de Infraestrutura Hídrica 

Ações estratégicas 

• Perfuração de poços; 

• Atualizações dos consórcios e fortalecimento de parcerias;  

• Suporte a patrulha rural; 

• Requalificação das nossas oficinas mecânicas (Serra Talhada e Garanhuns);  

• Monitoramentos das emendas parlamentares; 

• Parcerias: APAC, CPRH, SEMAS, SEINFRA e SERH;  

• Manutenção de equipamentos; 

• Elaboração de projetos, visitas técnicas, emissão de pareceres técnicos, nomeação de 

gestores para acompanhar a execução de convênios e apoio aos demais setores do IPA. 

 

Emendas Parlamentares 

• Centralidade, ação preventiva e articulada para enfrentar os entraves técnicos, administrativos. 

• Resgate das emendas e anos anteriores. 

• Melhoria da interlocução com os deputados, fornecedores e prestadores de serviços. 

 

Programa de Integração do São Francisco – PISF 

• Participação no CERH e GT, onde se discute o uso d´água para além do consumo humano. 

• Criação de um GT interno do IPA para dar suporte. 

 

4.3.1 Ações Do Departamento De Captação De Água – Deca 2021 

Levantamento dos Serviços de Perfuração e Instalação Recurso Capitalizado 

Execução  Perfurações  Instalação 
Valor R$ 

Perfuração 

Valor R$ 

Instalação  

CISAPE  221 -     

IPA (Recursos do 

Tesouro fonte 0116) 263 95 
1.315.000,00 1.425.000,00 

IPA (emenda 

parlamentar) 174 10 
2.792.526,00 150.000,00 

TOTAL GERAL 658 105 4.107.526,00 1.575.000,00 

 

Relatório de Perfuração de Poços DIH -IPA (Cisape/Cimpageú) 2021 

Município  
Serviço  Total Total 

Perf. (M) Município Perfuração 

AFRÂNIO 51 

7 221 

ARARIPINA 10 

BREJINHO 20 

GRANITO 21 

OURICURI 53 

STA CRUZ  39 

TABIRA 25 
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Relatório de Perfuração de Poços DIH -IPA (recursos do tesouro fonte 0116) 2021 

Município  
Serviço  Total Total 

Perf. (M) Município Perfuração 

AFOGADOS DA INGAZEIRA  1 

25 263 

ÁGUAS BELA 2 

BONITO 2 

BREJÃO  19 

BREJO DA MADRE DE DEUS  1 

CAETÉS 15 

CALUMBÍ 2 

CABACEIRAS 8 

CHÃ DE ALEGRIA  6 

FEIRA NOVA  2 

FLORESTA  5 

GARANHUNS  1 

GRANITO  14 

IATI 42 

INGAZEIRA  15 

OURICURÍ 5 

PARANATAMA  25 

PEDRA  29 

SAIRÉ 12 

SALGUEIRO  5 

SÃO BENTO DO UNA 15 

SÃO JOSÉ DO BELMONTE  1 

SERRA TALHADA 7 

SOLIDÃO  6 

STª CRUZ DO CAPIBARIBE  23 

 

Relatório de Perfuração de Poços DIH -IPA (Emendas Parlamentares) 2021 

Município 
Serviço Total Total 

Perf. (M) Município Perfuração 

AFOGADOS DA INGAZEIRA  6 

27 174 

BELO JARDIM  6 

CARNAIBA  6 

CARNAUBEIRA DA PENHA  7 

CARUARU 12 

CATENDE  2 

CONDADO 14 

DORMENTES  12 

FLORESTA  12 

ITACURUBA 4 

ITAPETIM 6 

JOÃO ALFREDO  4 
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LIMOEIRO  5 

MIRANDIBA  9 

NAZARÉ DA MATA 2 

OROCO 5 

OURICURI  3 

PASSIRA  4 

PAUDALHO  10 

PETROLANDIA  5 

QUIPAPA  6 

SALGADINHO  2 

SANTA Mª DO CAMBUCA  2 

SÃO JOSÉ DO BELMONTE  8 

SERRA TALHADA 7 

TERRA NOVA  5 

TUPARETAMA  10 

 

Relatório de Perfuração de Poços DIH - IPA - 2021 

Município 
Serviço Total Total 

Perf. (M) Município Perfuração 

AFOGADOS DA INGAZEIRA  7 

52 658 

AFRÂNIO 51 

ÁGUAS BELA 2 

ARARIPINA 10 

BELO JARDIM  6 

BONITO  2 

BREJÃO  19 

BREJO DA MADRE DE DEUS  1 

BREJINHO 20 

CABACEIRAS  8 

CAETÉS 15 

CALUMBÍ 2 

CARNAIBA  6 

CARNAUBEIRA DA PENHA  7 

CARUARU 12 

CATENDE  2 

CHÃ DE ALEGRIA  6 

COMDADO  14 

DORMENTES  12 

FEIRA NOVA  2 

FLORESTA  17 

GARANHUNS  1 

GRANITO  37 

IATI 42 

INGAZEIRA  15 
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ITACURUBA 4 

ITAPETIM 6 

JOÃO ALFREDO  4 

LIMOEIRO  5 

MIRANDIBA  9 

NAZARÉ DA MATA 2 

OROCO 5 

OURICURI  61 

PARANATAMA  25 

PASSIRA  4 

PAUDALHO  10 

PEDRA  29 

PETROLANDIA  5 

QUIPAPA  6 

SAIRÉ 12 

SALGADINHO  2 

SALGUEIRO  5 

SANTA Mª DO CAMBUCA  2 

SÃO BENTO DO UNA 15 

SÃO JOSÉ DO BELMONTE  9 

SERRA TALHADA 14 

SOLIDÃO  6 

STª CRUZ 39 

DO CAPIBARIBE 23 

TABIRA 25 

TERRA NOVA  5 

TUPARETAMA  10 

 

4.3.2 Ações do Departamento de Engenharia DEPE – 2021 

• Construção, recuperação, manutenção e desassoreamento de 62 aguadas iniciadas em 

dezembro de 2019 concluídas em outubro de 2021, mediante contrato de repasse 

IPA/CODEVASF  

• Construção, recuperação, manutenção e desassoreamento de 18 aguadas no município de 

Caruaru via emenda parlamentar.  

• Construção, manutenção e desassoreamento de 06 aguadas no município de Riacho das 

Almas, emenda parlamentar 

• Recuperação e desassoreamento de 02 aguadas no município de Santa Terezinha, emenda 

parlamentar  

• Construção de 02 aguadas no município de Nazaré da Mata, emenda parlamentar 

• Construção, recuperação e desassoreamento de 07 aguadas no município de Macaparana, 

emenda parlamentar 

• Construção de 02 aguadas no município de Chã de Alegria, emenda parlamentar 

• Construção de 03 aguadas no município de Vicência, emenda parlamentar  
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• Serviços de melhoramentos e recuperação de pequenos açudes e barreiros nos municípios de: 

Salgueiro, Santa Cruz de Malta e Araripina totalizando 800 horas/maq.  

• Serviços de construção de aguadas no Município de Lagoa Grande. 300 horas/maq. 

• Visita técnica ao município de Ouricuri para verificar estado de conservação de barragem e 

passagem molhada.  

• Visita técnica a São Lourenço da Mata a fim de supervisionar condições de trafegabilidade 

em 18 km de estrada vicinal.  

• Visita técnica ao município de Cortez para averiguar Sistema de Abastecimento Simplificado.  

• Parecer técnico a fim de viabilizar aquisição de veículo utilitário, trator agrícola e 

implementos como grade aradora, sulcadores e roçadeiras 

• Visita técnica de inspeção à barragem de Mimosos no município de Capoeiras para avaliar 

danos causados na obra ao longo do tempo.  

• Visita técnica de inspeção à barragem de Azevém no município de Caruaru a fim de fazer 

levantamento para manutenção. 
 

Resumo das ações de construção, recuperação, manutenção e desassoreamento de aguadas. 

ITEM RECURSOS QUANT. V. UNITÁRIO TOTAL 

1 Convênio IPA-CODEVASF  62 16.589,16 1.028.527,92 

2 Emendas Parlamentares 40 16.589,16 663.566,40 

3 (Recursos do Tesouro fonte 0116) – 

Equipamentos do IPA 
55 5.000,00 275.000,00 
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4.4 Comunicação Estratégica 

É motivo de muita satisfação para toda equipe de profissionais do Núcleo de Comunicação 

do IPA, fazer parte da construção e do desenvolvimento de um trabalho que alcança e transforma 

a vida de tantas pessoas. 

 

• Multiplataforma 

O NUC trabalha em formato multiplataforma, pensando em alcançar pessoas que 

consomem diferentes tipos de produtos de comunicação. Com a busca da gestão de redes sociais 

informativas, e acima de tudo atuais e que miram a linguagem do nosso público-alvo, produzimos 

peças temáticas, cartilhas informativas, periódicos, lives e os nossos podcasts, disponíveis no site 

e direcionados para os grupos de WhatsApp. 

Trabalhamos com metas semanais de publicações no site, que inclusive vai ganhar até o 

final de 2022 uma versão em inglês, e por meio da Assessoria de Comunicação, que mantém um 

relacionamento próximo com os colegas da imprensa, fornecemos pautas e informações que os 

auxiliam na criação de seus produtos de comunicação. 

 

• Conceito de Agência 

O NUC produz peças gráficas internas e trabalha em parceria com o departamento de 

gestão de pessoas nas ações de endomarketing. Junto com a diretoria de administração e finanças, 

desenvolvemos os projetos de identidade visual da nossa sede, a exemplo da nova recepção e do 

conceito de apresentação do nosso andar térreo, e também da identidade visual das fachadas de 

nossos escritórios municipais. 

É o núcleo responsável pelos eventos do IPA e pelo acompanhamento das feiras 

agropecuárias em todo o estado. Em parceria com o Departamento de Educação, trabalhamos na 

produção de cursos em formato EAD, com plataforma própria e conteúdo totalmente autoral. 

• Programa para Rádio e TV 

Produzimos o programa televisivo semanal intitulado “Tudo do Campo”, exibido na TVPE, 

que é a afiliada da TV Cultura em nosso estado. O Tudo do Campo também foi pensado para 

diversos públicos e estabelecido para ser visto e consumido pela “Convergência de Mídias”, um 

conceito que objetiva o uso complementar de diferentes mídias e a produção participativa, para 

criar uma cultura de expansão. 

É por isso que o Tudo do Campo é exibido na TV Pernambuco e simultaneamente no 

Facebook e no YouTube oficial do IPA, além de ficar disponível em nosso site. As matérias 

seguem separadas com formato de “cortes” pelos grupos de WhatsApp e já estamos em processo 

de produção do ‘Tudo do Campo’ no rádio, que será produzido em parceria com a Rádio SEI e 

chegará a mais de 400 rádios em todo o estado de Pernambuco.  
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• Pernambuco em Rede Nacional 

Além do programa ser exibido na íntegra na TVPE, já ficou acertado o envio de reportagens 

para serem exibidas no programa AGROCULTURA, em rede nacional, pela TV Cultura, 

programa ao alcance de agricultoras e agricultores de Pernambuco.  
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5. DESAFIOS PARA 2022 -25 

• Executar a programação de pesquisa – tanto os projetos de responsabilidade do IPA 

quanto os em parceria. 

• Investir em infraestrutura de pesquisa nas estações experimentais e laboratórios. 

• Negociar e executar os planos de negócio propostos. 

• Criar plataforma eficientes para informatizar a sistematização das ações das atividades 

fins; 

• Implantar o projeto Ater Digital 

• Ampliar o acesso do Crédito Rural às famílias rurais; 

• Duplicar a força de trabalho da área fim 

• Criar mecanismos de valorização profissional 

• Regularizar a inadimplência do IPA junto ao CAUC 

• Aprimorar os processos de Gestão 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

SEDE DO IPA 
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Unidade de Referência do Projeto Dom Hélder - Município de Sanharó - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família beneficiada com ações de fomento - apoio na construção de aprisco no município 

de Calçado - PE 
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Criação de camarão de água doce no município de Ribeirão - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touro puro sintético girolando - IPA Labial - Estação Experimental de Arcoverde-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de aguada no município de Floresta – PE 
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Departamento de Captação de Água 
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IPA em Rede Nacional 

 

 

 

 


