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IPA celebra 85 anos com selo comemorativo 
lançado pelos Correios 
- setembro 04, 2020 

 

 

  

O Instituto Agronômico de Pernambuco, órgão vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (DAS), completa 85 anos de 

existência próximo dia 07 de setembro, consolidado como 

referência nacional na execução de ações e projetos, que visam ao 

fortalecimento e incremento da Agricultura Familiar e a 

interiorização do desenvolvimento em Pernambuco.  

A solenidade comemorativa será realizada na terça-feira (08/09), às 

10h, com o lançamento de um Selo Comemorativo, pelos Correios, 

descerramento de placa oficial e plantio de um pé de umbuzeiro. O 

evento será transmitido ao vivo direto da sede do IPA, no Recife, 

pela página oficial do Instituto no Facebook 

(facebook/ipa.pernambuco) e pelo Canal do IPA no Youtube.  

https://www.blogmaisararipe.com/2020/09/ipa-celebra-85-anos-com-selo.html
https://1.bp.blogspot.com/-KU9ly1A7cl4/X1KQj7VBCSI/AAAAAAAAXzg/nQFNZ7uF8FcmzO0CiRFO5gLnoZnwG-m-ACLcBGAsYHQ/s1280/IPA%2B85%2Banos.jpeg


Com corpo técnico altamente qualificado, o Instituto é uma 

importante ferramenta de desenvolvimento, ao levar inovação 

tecnológica e conhecimentos ao homem do campo, por meio dos 

trabalhos que desenvolve. “O IPA cumpre seu papel na execução 

das políticas públicas voltadas ao meio rural e na disseminação de 

alternativas para convivência com o Semiárido”, destaca o 

presidente do IPA, Reginaldo Alves.   

Na área de Extensão Rural, o IPA está sempre próximo ao 

agricultor familiar. Coordena e mantém, no Estado, com elogiada 

atuação, ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

Campo Novo (Distribuição de Sementes), Projeto Dom Helder – 

este uma referência para outros estados da federação; Projeto Mãe 

Coruja, cursos do Programa Horta em Todo Canto, entre outros. 

Além disso desenvolve ações a fim de beneficiar diretamente 

agricultores com dias de campo, cursos de capacitação, intercâmbio 

entre instituições, sempre buscando acrescer, cada vez mais, o 

agricultor familiar do Estado. 

Um importante passo para a Agricultura Familiar pernambucana foi 

a implantação do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar – PEAAF, por meio da Lei 16888 de 03 de 

junho de 2020, que dispõe sobre a compra institucional de 

alimentos da agricultura familiar, de produtos da bacia leiteira e da 

economia solidária, no Estado de Pernambuco. A finalidade de 

garantir a aquisição direta e indireta de produtos agropecuários, 

extrativistas, produtos lácteos e resultantes da atividade pesqueira, 

in natura e beneficiados, produzidos por agricultores familiares, 

pescadores artesanais, criadores de rebanhos, povos e 

comunidades tradicionais e pelos beneficiários da reforma agrária, 

ou suas organizações econômicas e sociais, que se enquadrem nas 

disposições na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 

O IPA vem também ampliando a atuação no Estado, por meio da 

inauguração de novos escritórios locais. Em 2020, foram 

inauguradas unidades em Camaragibe e em Fernando de Noronha. 

A frente de atuação do IPA no arquipélago abrange a Pesca, 



Agricultura, criação de animais (caprinos, ovinos, bovinos, equinos 

e abelhas, Segurança Alimentar e Nutricional e o acesso às 

Políticas Públicas. 

Mesmo a pandemia, provocada pelo Novo Coronavírus, não 

conseguiu parar o trabalho desenvolvido pelos mais de 400 

extensionistas do Instituto, espalhados por todo o interior 

pernambucano. Além do atendimento remoto e via WhatsApp, os 

técnicos orientaram e acompanharam a distribuição de sementes e 

a forma de armazenamento para assegurar a qualidade e 

biossegurança dos alimentos entregues ao Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), garantindo a Segurança Alimentar nas 

entidades beneficiadas Além disso, a Diretoria de Extensão 

desenvolveu cartilhas educativas, com tópicos relevantes e em 

linguagem acessível para evitar a contaminação dos produtos, o 

agricultor e seus familiares. 

Por sua vez, a diretoria de Recursos Hídricos vem utilizando 

instrumentos para a operacionalização de forma racional do 

aproveitamento das reservas de águas estaduais. As atividades 

visam ampliar a acumulação de água, de origem superficial ou 

subterrânea, por meio de perfuração de poços, construção de 

barragens mecanizadas ou com controle tecnológico, construção de 

cisternas, barragens subterrâneas, implantação de 

dessalinizadores, além de implantação de sistemas rurais de 

abastecimento de água – SRAA, entre outras ações.  

Já os trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Pesquisa do IPA 

vêm viabilizando o acesso de inovações tecnológicas aos 

agricultores familiares e reduzindo os custos dos serviços. Um bom 

exemplo é o Apoio à Pecuária de Leite em Pernambuco com a 

aquisição e distribuição de sementes de sorgo forrageiro, da 

Variedade SF 15, desenvolvida pelo Instituto.  

No caso da palma forrageira, o IPA distribuiu nos últimos 5 anos, 60 

milhões de raquetes. Aliás, foi o Instituto que desenvolveu a cultivar 

de palma resistente à praga da Cochonilha do Carmim. Tanto o 



sorgo como a palma forrageira são ações de inovação tecnológica 

para estabilizar a produção de leite no Estado, assim como são 

tecnologias de convivência com a seca.  

Na área de Melhoramento Genético, o IPA conta com projeto de 

Produção de Embriões, em Afrânio, e a Estação Experimental de 

São Bento do Una, que reúne gado de excelência, ao lado de 

Arcoverde que se destaca com a raça Girolando.  Outra base 

importante para o produtor é o Laboratório de Reprodução e 

Melhoramento Genético Animal, no município de Arcoverde. O 

laboratório possui capacidade de produzir 50 mil doses de sêmen 

beneficiando 3,4 mil criadores por ano.  

A Biofábrica da Estação Experimental de Itapirema, em Goiana, é 

outro ponto de destaque da pesquisa. Outros avanços foram a 

inserção de tecnologias inovadoras na prática do uso e reuso de 

água salina e de utilização de ambiente salinizado por plantas 

tolerantes. 

Outro projeto de peso são os Bancos de Sementes e o 

fortalecimento dos Bancos de Sementes Crioulas, já existentes. 

Essa é uma forma de enfrentamento dos alimentos transgênicos e 

de outros modos de produção atuais. 

Atualmente, a estrutura física do IPA conta com instalações em 

Recife, onde funciona sua sede, uma biblioteca, 12 laboratórios de 

pesquisa e serviços e um centro de produção e comercialização. No 

interior, o IPA dispõe de 12 estações experimentais, um centro de 

produção e comercialização, 12 gerências regionais, 185 escritórios 

locais de Ater, incluindo Fernando de Noronha, quatro unidades de 

infraestrutura hídrica e um Centro de Treinamento.  

“O Plano de Negócios, em fase de elaboração, ampliará a visão 

sobre o nosso setor de atuação, identificando os principais gargalos 

e potencialidades, estabelecendo um modelo operacional definido, 

para que seja possível entregar um bom produto a sociedade, 

levando em consideração um planejamento financeiro e a busca 



constante pela qualidade dos serviços e produtos ofertados”, 

explica o presidente.  

HISTÓRIA - O 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 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 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. O IPA, nos dias de hoje, 

integra o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), 

coordenado pela EMBRAPA. 
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IPA celebra 85 anos com selo comemorativo lançado 

pelos Correios O Instituto Agronômico de 

Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário (DAS), completa 85 anos de 

existência próximo dia 07 de setembro, consolidado 

como referên 

 4 04-03:00 setembro 04-03:00 2020  Roberto Santos  Destaque 

O Instituto Agronômico de Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário (DAS), completa 85 anos de existência próximo dia 07 

de setembro, consolidado como referência nacional na execução de ações e 

projetos, que visam ao fortalecimento e incremento da Agricultura Familiar e a 

interiorização do desenvolvimento em Pernambuco.   

A solenidade comemorativa será realizada na terça-feira (08/09), às 10h, com o 

lançamento de um Selo Comemorativo, pelos Correios, descerramento de 

placa oficial e plantio de um pé de umbuzeiro. O evento será transmitido ao 

vivo direto da sede do IPA, no Recife, pela página oficial do Instituto no 

Facebook (facebook/ipa.pernambuco) e pelo Canal do IPA no Youtube.   

Com corpo técnico altamente qualificado, o Instituto é uma importante 

ferramenta de desenvolvimento, ao levar inovação tecnológica e 

conhecimentos ao homem do campo, por meio dos trabalhos que desenvolve. 

“O IPA cumpre seu papel na execução das políticas públicas voltadas ao meio 

rural e na disseminação de alternativas para convivência com o Semiárido”, 

destaca o presidente do IPA, Reginaldo Alves.  

Na área de Extensão Rural, o IPA está sempre próximo ao agricultor familiar. 

Coordena e mantém, no Estado, com elogiada atuação, ações do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), Campo Novo (Distribuição de Sementes), Projeto 

http://www.blogdorobertosantos.com.br/ipa-celebra-85-anos-com-selo-comemorativo-lancado-pelos-correios-o-instituto-agronomico-de-pernambuco-orgao-vinculado-a-secretaria-de-desenvolvimento-agrario-das-completa-85-anos-de-existenc/
http://www.blogdorobertosantos.com.br/author/roberto-santos/
http://www.blogdorobertosantos.com.br/category/destaque/


Dom Helder – este uma referência para outros estados da federação; Projeto 

Mãe Coruja, cursos do Programa Horta em Todo Canto, entre outros. Além 

disso desenvolve ações a fim de beneficiar diretamente agricultores com dias 

de campo, cursos de capacitação, intercâmbio entre instituições, sempre 

buscando acrescer, cada vez mais, o agricultor familiar do Estado.  

Um importante passo para a Agricultura Familiar pernambucana foi a 

implantação do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar – PEAAF, por meio da Lei 16888 de 03 de junho de 2020, que dispõe 

sobre a compra institucional de alimentos da agricultura familiar, de produtos 

da bacia leiteira e da economia solidária, no Estado de Pernambuco. A 

finalidade de garantir a aquisição direta e indireta de produtos agropecuários, 

extrativistas, produtos lácteos e resultantes da atividade pesqueira, in natura e 

beneficiados, produzidos por agricultores familiares, pescadores artesanais, 

criadores de rebanhos, povos e comunidades tradicionais e pelos beneficiários 

da reforma agrária, ou suas organizações econômicas e sociais, que se 

enquadrem nas disposições na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.  

O IPA vem também ampliando a atuação no Estado, por meio da inauguração 

de novos escritórios locais. Em 2020, foram inauguradas unidades em 

Camaragibe e em Fernando de Noronha. A frente de atuação do IPA no 

arquipélago abrange a Pesca, Agricultura, criação de animais (caprinos, ovinos, 

bovinos, equinos e abelhas, Segurança Alimentar e Nutricional e o acesso às 

Políticas Públicas.  

Mesmo a pandemia, provocada pelo Novo Coronavírus, não conseguiu parar o 

trabalho desenvolvido pelos mais de 400 extensionistas do Instituto, 

espalhados por todo o interior pernambucano. Além do atendimento remoto e 

via watsap, os técnicos orientaram e acompanharam a distribuição de 

sementes e a forma de armazenamento para assegurar a qualidade e 

biossegurança dos alimentos entregues ao Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), garantindo a Segurança Alimentar nas entidades beneficiadas 

Além disso, a Diretoria de Extensão desenvolveu cartilhas educativas, com 

tópicos relevantes e em linguagem acessível para evitar a contaminação dos 

produtos, o agricultor e seus familiares.  

Por sua vez, a diretoria de Recursos Hídricos vem utilizando instrumentos para 

a operacionalização de forma racional do aproveitamento das reservas de 

águas estaduais. As atividades visam ampliar a acumulação de água, de origem 

superficial ou subterrânea, por meio de perfuração de poços, construção de 

barragens mecanizadas ou com controle tecnológico, construção de cisternas, 

barragens subterrâneas, implantação de dessalinizadores, além de 

implantação de sistemas rurais de abastecimento de água – SRAA, entre outras 

ações.   

Já os trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Pesquisa do IPA vem 

viabilizando o acesso de inovações tecnológicas aos agricultores familiares e 



reduzindo os custos dos serviços. Um bom exemplo é o Apoio à Pecuária de 

Leite em Pernambuco com a aquisição e distribuição de sementes de sorgo 

forrageiro, da Variedade SF 15, desenvolvida pelo Instituto.   

No caso da palma forrageira, o IPA distribuiu nos últimos 5 anos, 60 milhões de 

raquetes. Aliás, foi o Instituto que desenvolveu a cultivar de palma resistente à 

praga da Cochonilha do Carmim. Tanto o sorgo como a palma forrageira são 

ações de inovação tecnológica para estabilizar a produção de leite no Estado, 

assim como são tecnologias de convivência com a seca.   

Na área de Melhoramento Genético, o IPA conta com projeto de Produção de 

Embriões, em Afrânio, e a Estação Experimental de São Bento do Una, que 

reúne gado de excelência, ao lado de Arcoverde que se destaca com a raça 

Girolando.  Outra base importante para o produtor é o Laboratório de 

Reprodução e Melhoramento Genético Animal, no município de Arcoverde. O 

laboratório possui capacidade de produzir 50 mil doses de sêmen beneficiando 

3,4 mil criadores por ano.   

A Biofábrica da Estação Experimental de Itapirema, em Goiana, é outro ponto 

de destaque da pesquisa. Outros avanços foram a inserção de tecnologias 

inovadoras na prática do uso e reuso de água salina e de utilização de 

ambiente salinizado por plantas tolerantes.  

Outro projeto de peso são os Bancos de Sementes e o fortalecimento dos 

Bancos de Sementes Crioulas, já existentes. Essa é uma forma de 

enfrentamento dos alimentos transgênicos e de outros modos de produção 

atuais.  

Atualmente, a estrutura física do IPA conta com instalações em Recife, onde 

funciona sua sede, uma biblioteca, 12 laboratórios de pesquisa e serviços e um 

centro de produção e comercialização. No interior, o IPA dispõe de 12 estações 

experimentais, um centro de produção e comercialização, 12 gerências 

regionais, 185 escritórios locais de Ater, incluindo Fernando de Noronha, 

quatro unidades de infraestrutura hídrica e um Centro de Treinamento.   

“O Plano de Negócios, em fase de elaboração, ampliará a visão sobre o nosso 

setor de atuação, identificando os principais gargalos e potencialidades, 

estabelecendo um modelo operacional definido, para que seja possível 

entregar um bom produto a sociedade, levando em consideração um 

planejamento financeiro e a busca constante pela qualidade dos serviços e 

produtos ofertados”, explica o presidente.   

HISTÓRIA – O 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 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 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. O IPA, nos dias de hoje, integra o 

Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), coordenado pela 

EMBRAPA.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IPA celebra 85 anos com selo comemorativo 

lançado pelos Correios 
Publicado 4 de setembro de 2020 | Por Zulene Alves 

O Instituto Agronômico de 

Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (DAS), completa 85 

anos de existência próximo dia 07 de setembro, consolidado como referência nacional na 

execução de ações e projetos, que visam ao fortalecimento e incremento da Agricultura 

Familiar e a interiorização do desenvolvimento em Pernambuco. 

A solenidade comemorativa será realizada na terça-feira (08/09), às 10h, com o lançamento de 

um Selo Comemorativo, pelos Correios, descerramento de placa oficial e plantio de um pé de 

http://zulenealves.com.br/blog/index.php/author/zulene/


umbuzeiro. O evento será transmitido ao vivo direto da sede do IPA, no Recife, pela página 

oficial do Instituto no Facebook (facebook/ipa.pernambuco) e pelo Canal do IPA no Youtube. 

Com corpo técnico altamente qualificado, o Instituto é uma importante ferramenta de 

desenvolvimento, ao levar inovação tecnológica e conhecimentos ao homem do campo, por 

meio dos trabalhos que desenvolve. “O IPA cumpre seu papel na execução das políticas 

públicas voltadas ao meio rural e na disseminação de alternativas para convivência com o 

Semiárido”, destaca o presidente do IPA, Reginaldo Alves. 

 

Na área de Extensão Rural, o IPA está sempre próximo ao agricultor familiar. Coordena e 

mantém, no Estado, com elogiada atuação, ações do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), Campo Novo (Distribuição de Sementes), Projeto Dom Helder – este uma referência 

para outros estados da federação; Projeto Mãe Coruja, cursos do Programa Horta em Todo 

Canto, entre outros. Além disso desenvolve ações a fim de beneficiar diretamente agricultores 

com dias de campo, cursos de capacitação, intercâmbio entre instituições, sempre buscando 

acrescer, cada vez mais, o agricultor familiar do Estado. 

Um importante passo para a Agricultura Familiar pernambucana foi a implantação do Programa 

Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PEAAF, por meio da Lei 16888 

de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre a compra institucional de alimentos da agricultura 

familiar, de produtos da bacia leiteira e da economia solidária, no Estado de Pernambuco. A 

finalidade de garantir a aquisição direta e indireta de produtos agropecuários, extrativistas, 

produtos lácteos e resultantes da atividade pesqueira, in natura e beneficiados, produzidos por 

agricultores familiares, pescadores artesanais, criadores de rebanhos, povos e comunidades 



tradicionais e pelos beneficiários da reforma agrária, ou suas organizações econômicas e 

sociais, que se enquadrem nas disposições na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 

O IPA vem também ampliando a atuação no Estado, por meio da inauguração de novos 

escritórios locais. Em 2020, foram inauguradas unidades em Camaragibe e em Fernando de 

Noronha. A frente de atuação do IPA no arquipélago abrange a Pesca, Agricultura, criação de 

animais (caprinos, ovinos, bovinos, equinos e abelhas, Segurança Alimentar e Nutricional e o 

acesso às Políticas Públicas. 

Mesmo a pandemia, provocada pelo Novo Coronavíru 

s, não conseguiu parar o trabalho desenvolvido pelos mais de 400 extensionistas do Instituto, 

espalhados por todo o interior pernambucano. Além do atendimento remoto e via watsap, os 

técnicos orientaram e acompanharam a distribuição de sementes e a forma de armazenamento 

para assegurar a qualidade e biossegurança dos alimentos entregues ao Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), garantindo a Segurança Alimentar nas entidades beneficiadas 

Além disso, a Diretoria de Extensão desenvolveu cartilhas educativas, com tópicos relevantes e 

em linguagem acessível para evitar a contaminação dos produtos, o agricultor e se 

us familiares. 

Por sua vez, a diretoria de Recursos Hídricos vem utilizando instrumentos para a 

operacionalização de forma racional do aproveitamento das reservas de águas estaduais. As 

atividades visam ampliar a acumulação de água, de origem superficial ou subterrânea, por 

meio de perfuração de poços, construção de barragens mecanizadas ou com controle 

tecnológico, construção de cisternas, barragens subterrâneas, implantação de 

dessalinizadores, além de implantação de sistemas rurais de abastecimento de água – SRAA, 

entre outras ações. 

Já os trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Pesquisa do IPA vem viabilizando o acesso de 

inovações tecnológicas aos agricultores familiares e reduzindo os custos dos serviços. Um bom 

exemplo é o Apoio à Pecuária de Leite em Pernambuco com a aquisição e distribuição de 

sementes de sorgo forrageiro, da Variedade SF 15, desenvolvida pelo Instituto. 

No caso da palma forrageira, o IPA distribuiu nos últimos 5 anos, 60 milh 

ões de raquetes. Aliás, foi o Instituto que desenvolveu a cultivar de palma resistente à praga da 

Cochonilha do Carmim. Tanto o sorgo como a palma forrageira são ações de inovação 

tecnológica para estabilizar a produção de leite no Estado, assim como são tecnologias de 

convivência com a seca. 

Na área de Melhoramento Genético, o IPA conta com projeto de Produção de Embriões, em 

Afrânio, e a Estação Experimental de São Bento do Una, que reúne gado de excelência, ao 

lado de Arcoverde que se destaca com a raça Girolando.  Outra base importante para o 



produtor é o Laboratório de Reprodução e Melhoramento Genético Animal, no município de 

Arcoverde. O laboratório possui capacidade de produzir 50 mil doses de sêmen beneficiando 3, 

4 mil criadores por ano. 

A Biofábrica da Estação Experimental de Itapirema, em Goiana, é outro ponto de destaque da 

pesquisa. Outros avanços foram a inserção de tecnologias inovadoras na prática do uso e 

reuso de água salina e de utilização de ambiente salinizado por plantas tolerantes. 

Outro projeto de peso são os Bancos de Sementes e o fortalecimento dos Bancos de 

Sementes Crioulas, já existentes. Essa é uma forma de enfrentamento dos alimentos 

transgênicos e de outros modos de produção atuais. 

Atualmente, a estrutura física do IPA conta com instalações em Recife, onde funciona sua 

sede, uma biblioteca, 12 laboratórios de pesquisa e serviços e um centro de produção e 

comercialização. No interior, o IPA dispõe de 12 estações experimentais, um centro de 

produção e comercialização, 12 gerências regionais, 185 escritórios locais de Ater, incluindo 

Fernando de Noronha, quatro unidades de infraestrutura hídrica e um Centro de Treinamento. 

“O Plano de Negócios, em fase de elaboração, ampliará a visão sobre o nosso setor de 

atuação, identificando os principais gargalos e potencialidades, estabelecendo um modelo 

operacional definido, para que seja possível entregar um bom produto a sociedade, levando em 

consideração um planejamento financeiro e a busca constante pela qualidade dos serviços e 

produtos ofertados”, explica o presidente. 

HISTÓRIA – O 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 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 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. O IPA, nos dias de hoje, integra o Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA), coordenado pela EMBRAPA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://globoplay.globo.com/v/8835619/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-

bar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/8835619/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
https://globoplay.globo.com/v/8835619/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar


 

 

 

 
 

 

 

Solenidade marca os 85 anos 

do IPA nesta terça-feira 
Por 

 Ricardo Banana 

 - 

7 de setembro de 2020 

 

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário (SDA), comemora nesta terça-feira (8), seus 85 anos 

de existência, consolidado como referência nacional na execução de ações e 

projetos que visam ao fortalecimento e incremento da Agricultura Familiar e a 

interiorização do desenvolvimento em Pernambuco. 

https://ricardobanana.com.br/author/blog-do-banana/
https://i0.wp.com/ricardobanana.com.br/wp-content/uploads/2019/11/IPA-1.jpg?fit=670%2C405&ssl=1


 A solenidade comemorativa será realizada, às 10h, com o lançamento de um 

Selo Comemorativo, pelos Correios, descerramento de placa oficial e plantio de 

um pé de umbuzeiro. O evento será transmitido ao vivo direto da sede do IPA, 

no Recife, pela página oficial do Instituto no 

Facebook (facebook/ipa.pernambuco) e pelo Canal do IPA no Youtube. 

 Ainda como parte das comemorações, à tarde o governador Paulo Câmara 

entrega, ao Secretário de Desenvolvimento Agrário, Dilson Peixoto, e ao 

presidente do Instituto, Reginaldo Alves, placa comemorativa pela passagem 

do 85º aniversário do Instituto Agronômico de Pernambuco e pelos serviços 

prestados ao desenvolvimento da agricultura familiar de Pernambuco. 

Serviço: 

Pauta: Solenidade marca os 85 anos do IPA nesta terça-feira 

Data: Terça-feira, 8 de setembro de 2020 

Hora: 10h 

Local: Sede do IPA, com transmissão ao vivo pelo Facebook e canal do Instituto 

no Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solenidade marca os 85 anos do 

IPA nesta terça-feira(08) 
7 set 2020|Postado em:Notícias 

Deixe um comentário 
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O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), comemora nesta terça-feira 

(8), seus 85 anos de existência, consolidado como referência nacional na 

execução de ações e projetos que visam ao fortalecimento e incremento 

da Agricultura Familiar e a interiorização do desenvolvimento em 

Pernambuco. 
Publicidade 

 

 A solenidade comemorativa será realizada, às 10h, com o lançamento de 

um Selo Comemorativo, pelos Correios, descerramento de placa oficial e 

plantio de um pé de umbuzeiro. O evento será transmitido ao vivo direto 

da sede do IPA, no Recife, pela página oficial do Instituto no 

Facebook (facebook/ipa.pernambuco) e pelo Canal do IPA no Youtube. 

 Ainda como parte das comemorações, à tarde o governador Paulo 

Câmara entrega, ao Secretário de Desenvolvimento Agrário, Dilson 

http://osecretariodopovo.com/categoria/noticias/
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Peixoto, e ao presidente do Instituto, Reginaldo Alves, placa 

comemorativa pela passagem do 85º aniversário do Instituto Agronômico 

de Pernambuco e pelos serviços prestados ao desenvolvimento da 

agricultura familiar de Pernambuco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Amupe parabeniza o IPA pelos seus 85 
anos 

4 de setembro de 2020 

 

A Associação Municipalista de Pernambuco, através do seu presidente e prefeito 

de Afogados da Ingazeira, José Patriota, em nome dos gestores dos 184 

municípios pernambucanos, parabeniza o Instituto Agronômico de Pernambuco 

(IPA) pelos seus 85 anos ao lado do pequeno produtor rural, do agricultor, da 

agricultora na defesa do desenvolvimento rural em pesquisas, extensões e 

captação de recursos. 

 

 


