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ALIADO A ISSO, A EQUIPE TÉCNICA DO IPA TAMBÉM COMEÇARÁ A DISTRIBUIR 

MATERIAL ORIENTATIVO E ELABORA TREINAMENTOS PARA OS PRODUTORES. 
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O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) intensifica visitas às áreas 

de plantio de mandioca atingidas pela Antracnose, na Região do Araripe. 

Aliado a isso, a equipe técnica do IPA também começará a distribuir 

material orientativo e elabora treinamentos para os produtores. 

Segundo o presidente do IPA, Reginaldo Alves de Souza, essa ação será 

uma prioridade no Sertão do Araripe pela importância social, econômica 

e ambiental da cultura da mandioca. “A equipe de Extensão Rural do 

IPA, que atua no Araripe, definiu o cultivo da mandioca como sendo uma 

das cadeias produtivas prioritárias da região e haverá um planejamento 

específico para atuação da assistência técnica nos municípios onde esta 

atividade é mais expressiva”, afirmou ele. 

Uma das visitas foi realizada, na quinta-feira (10), pelo supervisor da 

Estação Experimental de Araripina, José Tavares. Ele observou uma 

brotação vigorosa das plantas afetadas. “O principal método de controle 

para a Antracnose é a utilização de variedades resistentes ou, na falta 

delas, uma poda de limpeza e a queima do material podado”, explica o 

diretor de Pesquisa do IPA, Gabriel Maciel. 

Outra iniciativa em andamento é um trabalho, em Cooperação com a 

Universidade de Brasília, a fim de introduzir novas variedades para 

multiplicação na Estação Experimental de Itapirema, na Mata Norte. 

Essas cultivares deverão ser testadas na Estação Experimental do IPA, 

na Chapada do Araripe, em 2021. 

Para Gabriel, o primeiro semestre de 2020 foi caracterizado por um 

período de chuvas bem acima da média histórica da região do Araripe. 

Período longo de chuvas associado com temperaturas amenas e com alta 

umidade relativa do ar. “Essas características são ideais para a 

disseminação da Antracnose, uma doença causada por um fungo. Ele 

ataca toda a planta, mas é mais severa nas hastes e nas folhas, 

reduzindo significativamente a produção de raízes e amido”, explica ele. 
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O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) intensifica visitas às áreas de 
plantio de mandioca atingidas pela Antracnose, na Região do Araripe. Aliado a 
isso, a equipe técnica do IPA também começará a distribuir material orientativo 
e elabora treinamentos para os produtores. 
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Segundo o presidente do IPA, Reginaldo Alves de Souza, essa ação será uma 
prioridade no Sertão do Araripe pela importância social, econômica e ambiental 
da cultura da mandioca. “A equipe de Extensão Rural do IPA, que atua no 
Araripe, definiu o cultivo da mandioca como sendo uma das cadeias produtivas 
prioritárias da região e haverá um planejamento específico para atuação da 
assistência técnica nos municípios onde esta atividade é mais expressiva”, 
afirmou ele. 
Uma das visitas foi realizada, na quinta-feira (10), pelo supervisor da Estação 
Experimental de Araripina, José Tavares. Ele observou uma brotação vigorosa 
das plantas afetadas. “O principal método de controle para a Antracnose é a 
utilização de variedades resistentes ou, na falta delas, uma poda de limpeza e 
a queima do material podado”, explica o diretor de Pesquisa do IPA, Gabriel 
Maciel.  
Outra iniciativa em andamento é um trabalho, em Cooperação com a 
Universidade de Brasília, a fim de introduzir novas variedades para 
multiplicação na Estação Experimental de Itapirema, na Mata Norte. Essas 
cultivares deverão ser testadas na Estação Experimental do IPA, na Chapada 
do Araripe, em 2021. 
Para Gabriel, o primeiro semestre de 2020 foi caracterizado por um período de 
chuvas bem acima da média histórica da região do Araripe. Período longo de 
chuvas associado com temperaturas amenas e com alta umidade relativa do 
ar. “Essas características são ideais para a disseminação da Antracnose, uma 
doença causada por um fungo. Ele ataca toda a planta, mas é mais severa nas 
hastes e nas folhas, reduzindo significativamente a produção de raízes e 
amido”, explica ele. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

IPA intensifica combate à praga 
da mandioca no Araripe 
By Junior Finfa in Sem categoria on 13 de julho de 2020. 

 

O Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA) intensifica visitas às áreas de plantio de mandioca 

atingidas pela Antracnose, na Região do Araripe. Aliado a isso, a equipe 

técnica do IPA também começará a distribuir material orientativo e elabora 

treinamentos para os produtores. 

Segundo o presidente do IPA, Reginaldo Alves de Souza, essa ação será uma 

prioridade no Sertão do Araripe pela importância social, econômica e 
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ambiental da cultura da mandioca. “A equipe de Extensão Rural do IPA, que 

atua no Araripe, definiu o cultivo da mandioca como sendo uma das 

cadeias produtivas prioritárias da região e haverá um planejamento 

específico para atuação da assistência técnica nos municípios onde esta 

atividade é mais expressiva”, afirmou ele. 

Uma das visitas foi realizada, na quinta-feira (10), pelo supervisor da 

Estação Experimental de Araripina, José Tavares. Ele observou uma 

brotação vigorosa das plantas afetadas. “O principal método de controle 

para a Antracnose é a utilização de variedades resistentes ou, na falta delas, 

uma poda de limpeza e a queima do material podado”, explica o diretor de 

Pesquisa do IPA, Gabriel Maciel. 

Outra iniciativa em andamento é um trabalho, em Cooperação com a 

Universidade de Brasília, a fim de introduzir novas variedades para 

multiplicação na Estação Experimental de Itapirema, na Mata Norte. Essas 

cultivares deverão ser testadas na Estação Experimental do IPA, na 

Chapada do Araripe, em 2021. 

Para Gabriel, o primeiro semestre de 2020 foi caracterizado por um período 

de chuvas bem acima da média histórica da região do Araripe. Período 

longo de chuvas associado com temperaturas amenas e com alta umidade 

relativa do ar. “Essas características são ideais para a disseminação da 

Antracnose, uma doença causada por um fungo. Ele ataca toda a planta, 

mas é mais severa nas hastes e nas folhas, reduzindo significativamente a 

produção de raízes e amido”, explica ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
segunda-feira, 13 de julho de 2020 

Produção de vinhos pode chegar ao agreste 
pernambucano 

 
Os vinhos produzidos a partir das uvas colhidas e cultivadas no campo 
experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), em Brejão, 
microrregião de Garanhuns, foram apreciados em um evento que reuniu 70 
pessoas na Chácara Vale das Colinas em Garanhuns. A área experimental tem o 
objetivo de colocar o Agreste pernambucano como uma nova região de vinícola do 
País, mostrando uma nova possibilidade de desenvolvimento econômico e social. 
 
O evento faz parte de um projeto que reuniu professores e pesquisadores da 
Embrapa Semiárido, do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que tem como objetivo 
analisar o comportamento agronômico, a qualidade da uva e implantar o 
processamento de vinhos em regiões produtoras de uvas e vinhos não tradicionais. 
Os vinhos apresentados contém uma boa qualidade, e apresenta um indicador do 
potencial da região para a produção de vinhos finos. 
 
Em cerca de três anos de pesquisa no campo com dez variedades de uvas 
europeias, foi possível observar as que melhor se adaptam às condições de solo e 
clima do local. Das dez variedades, as Muscat Petit Grain, Sauvignon Blanc e 
Viognier, entre as brancas, e três as tintas: Malbec, Cabernet Sauvignon e Syrah. 
 
Com o andamento da pesquisa, o foco da equipe de pesquisadores agora é de 
ajustar o sistema de manejo de videiras, objetivando aspectos como o aumento da 
produção, práticas de poda, e o momento certo de realizar a colheita para ter um 
equilíbrio no tratamento. Para a pesquisadora que lidera o projeto, Patrícia 
Coelho, do Embrapa Semiárido, o manejo com as plantas no campo é fundamental 
para a qualidade do vinho. 
 
Após serem cultivadas e colhidas no campo experimental do IPA em Brejão, as 
uvas foram levadas para o tratamento do vinho no Laboratório de Enologia da 
Embrapa Semiárido, em Petrolina, no processo, foi usado o método tradicional 
para vinhos jovens e em escala experimental. 
 
Segundo Aline Teles, pesquisadora responsável pelo tratamento do vinho, os 
vinhos feitos a partir das uvas da região apresentam potencial para serem 
produzidos em escala comercial, se enquadrando dentro dos limites da legislação 
brasileira para vinho fino seco. As uvas brancas também são um destaque para a 
produção, que além dos vinhos brancos, podem ter potencial para elaboração de 
espumantes na região. 
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O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) intensifica 

visitas às áreas de plantio de mandioca atingidas pela 

Antracnose, na Região do Araripe. Aliado a isso, a equipe 

técnica do IPA também começará a distribuir material 

orientativo e prepara treinamentos para os produtores. 

Segundo o presidente do IPA, Reginaldo Alves de Souza, 

essa ação será uma prioridade no Sertão do Araripe pela 

importância social, econômica e ambiental da cultura da 



mandioca. “A equipe de Extensão Rural do IPA, que atua no 

Araripe, definiu o cultivo da mandioca como sendo uma das 

cadeias produtivas prioritárias da região e haverá um 

planejamento específico para atuação da assistência técnica 

nos municípios onde esta atividade é mais expressiva”, 

afirmou ele. 

Uma das visitas foi realizada, na quinta-feira (10), pelo 

supervisor da Estação Experimental de Araripina, José 

Tavares. Ele observou uma brotação vigorosa das plantas 

afetadas. “O principal método de controle para a 

Antracnose é a utilização de variedades resistentes ou, na 

falta delas, uma poda de limpeza e a queima do material 

podado”, explica o diretor de Pesquisa do IPA, Gabriel 

Maciel. 

Outra iniciativa em andamento é um trabalho, em 

Cooperação com a Universidade de Brasília, a fim de 

introduzir novas variedades para multiplicação na Estação 

Experimental de Itapirema, na Mata Norte. Essas cultivares 

deverão ser testadas na Estação Experimental do IPA, na 

Chapada do Araripe, em 2021. 

Para Gabriel, o primeiro semestre de 2020 foi caracterizado 

por um período de chuvas bem acima da média histórica da 

região do Araripe. Período longo de chuvas associado com 

temperaturas amenas e com alta umidade relativa do ar. 

“Essas características são ideais para a disseminação da 

Antracnose, uma doença causada por um fungo. Ele ataca 

toda a planta, mas é mais severa nas hastes e nas folhas, 

reduzindo significativamente a produção de raízes e 

amido”, explica ele. 
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O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) intensifica visitas às áreas de 

plantio de mandioca atingidas pela Antracnose, na Região do Araripe. Aliado a 

isso, a equipe técnica do IPA também começará a distribuir material orientativo 

e prepara treinamentos para os produtores. 

Segundo o presidente do IPA, Reginaldo Alves de Souza, essa ação será uma 

prioridade no Sertão do Araripe pela importância social, econômica e 

ambiental da cultura da mandioca. “A equipe de Extensão Rural do IPA, que 

atua no Araripe, definiu o cultivo da mandioca como sendo uma das cadeias 

produtivas prioritárias da região e haverá um planejamento específico para 

atuação da assistência técnica nos municípios onde esta atividade é mais 

expressiva”, afirmou ele. 

Uma das visitas foi realizada, na quinta-feira (10), pelo supervisor da Estação 

Experimental de Araripina, José Tavares. Ele observou uma brotação vigorosa 

das plantas afetadas. “O principal método de controle para a Antracnose é a 

utilização de variedades resistentes ou, na falta delas, uma poda de limpeza e a 

queima do material podado”, explica o diretor de Pesquisa do IPA, Gabriel 

Maciel. 

Outra iniciativa em andamento é um trabalho, em Cooperação com a 

Universidade de Brasília, a fim de introduzir novas variedades para 

multiplicação na Estação Experimental de Itapirema, na Mata Norte. Essas 

cultivares deverão ser testadas na Estação Experimental do IPA, na Chapada do 

Araripe, em 2021. 

Para Gabriel, o primeiro semestre de 2020 foi caracterizado por um período de 

chuvas bem acima da média histórica da região do Araripe. Período longo de 

chuvas associado com temperaturas amenas e com alta umidade relativa do 

ar. “Essas características são ideais para a disseminação da Antracnose, uma 

doença causada por um fungo. Ele ataca toda a planta, mas é mais severa nas 

hastes e nas folhas, reduzindo significativamente a produção de raízes e 

amido”, explica ele. (Com Ascom) 
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O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) intensifica visitas às áreas de 

plantio de mandioca atingidas pela Antracnose, na Região do Araripe. Aliado a 
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isso, a equipe técnica do IPA também começará a distribuir material orientativo 

e prepara treinamentos para os produtores. 

Segundo o presidente do IPA, Reginaldo Alves de Souza, essa ação será uma 

prioridade no Sertão do Araripe pela importância social, econômica e ambiental 

da cultura da mandioca. “A equipe de Extensão Rural do IPA, que atua no 

Araripe, definiu o cultivo da mandioca como sendo uma das cadeias produtivas 

prioritárias da região e haverá um planejamento específico para atuação da 

assistência técnica nos municípios onde esta atividade é mais expressiva”, 

afirmou ele. 

Uma das visitas foi realizada, na quinta-feira (10), pelo supervisor da Estação 

Experimental de Araripina, José Tavares. Ele observou uma brotação vigorosa 

das plantas afetadas. “O principal método de controle para a Antracnose é a 

utilização de variedades resistentes ou, na falta delas, uma poda de limpeza e a 

queima do material podado”, explica o diretor de Pesquisa do IPA, Gabriel 

Maciel. 

Outra iniciativa em andamento é um trabalho, em Cooperação com a 

Universidade de Brasília, a fim de introduzir novas variedades para 

multiplicação na Estação Experimental de Itapirema, na Mata Norte. Essas 

cultivares deverão ser testadas na Estação Experimental do IPA, na Chapada do 

Araripe, em 2021. 

Para Gabriel, o primeiro semestre de 2020 foi caracterizado por um período de 

chuvas bem acima da média histórica da região do Araripe. Período longo de 

chuvas associado com temperaturas amenas e com alta umidade relativa do ar. 

“Essas características são ideais para a disseminação da Antracnose, uma 

doença causada por um fungo. Ele ataca toda a planta, mas é mais severa nas 

hastes e nas folhas, reduzindo significativamente a produção de raízes e 

amido”, explica ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


