
IPEF NOTÍCIAS Nº 260 (jan/mar de 2020) 1

IPEF Notícias Edição 260 (jan/mar de 2020)

AGORA SÃO 181 ENGENHEIROS FLORESTAIS RECÉM-FORMADOS TREINADOS PARA 
O MERCADO DE TRABALHO

MAIS UMA TURMA PPGF!
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MATÉRIA DE CAPA

IPEF prepara mais 20 engenheiros florestais recém-formados para o mercado
Aconteceu no período de 13 de ja-

neiro a 14 de fevereiro de 2020 o 9º 
Ciclo do Programa de Preparação de 
Gestores Florestais (PPGF), que tota-
liza agora 181 engenheiros florestais 
treinados para o mercado de trabalho. 
Os objetivos do PPGF são: ampliar e 
equalizar o conhecimento em ques-
tões florestais; aprofundar conceitos 
administrativos e financeiros para me-
lhor entender o negócio florestal; de-
senvolver competências e habilidades 
para trabalhar com equipes; e capaci-
tar os engenheiros recém-formados a 
terem melhor desempenho profissio-
nal inicial nas empresas florestais.

A edição de 2020 contou com a 
participação de 20 engenheiros flo-
restais recém-formados oriundos de 
10 diferentes escolas de engenharia 
florestal brasileiras (Esalq/USP, UFV, 
EDESC, UNESP, UFLA, UFSM, UFSCar, 
UFPR, UFVJM e UFRRJ), selecionados 
dentre 259 inscritos provenientes de 
47 universidades, sendo um novo re-
corde de inscrições.

A edição de 2020 foi patrocinada e 
contou com a participação das equi-
pes das seguintes empresas: Bayer; 
CENIBRA; Duratex; Gerdau; Internatio-
nal Paper; John Deere; Klabin; Suzano 
e Veracel.

Além das atividades que acon-
teceram na sede do Instituto, foram 
realizadas visitas às empresas Bayer 
(Paulínia, SP), Duratex (Lençóis Pau-
lista, SP), International Paper do Brasil 
(Mogi Guaçu, SP), John Deere (Indaia-
tuba, SP) e Suzano (Capão Bonito, SP), 
onde os participantes vivenciaram o 
dia-a-dia das empresas visitadas.

20 jovens engenheiros florestais sele-
cionados que participaram deste ciclo.

O IPEF agradece a todos e con-
ta com o apoio das patrocinadoras 
e suas equipes para o Ciclo de 2021, 
que irá comemorar 10 anos do Pro-
grama de Gestores!

Destaque especial se dá a todos os 
recém-formados que se inscreveram 
no processo seletivo, aos palestrantes 
convidados e profissionais das em-
presas patrocinadoras, que dedicaram 
seu tempo e com muito empenho e 
competência, puderam ser represen-
tativos para o início das carreiras dos 
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Os dados registrados e armaze-
nados pelo Programa Cooperativo 
de Monitoramento e Modelagem de 
Microbacias (PROMAB) do IPEF são 
utilizados em diversas pesquisas, as 
quais, por sua vez, produzem resulta-
dos importantes para o entendimento 
da relação floresta e água. A junção 
dessas diversas pesquisas tem per-
mitido ao PROMAB construir uma vi-
são mais ampla desta relação e com 
entendimento mais abrangentes a 
respeito do setor florestal.

A visão integrada permite ao PRO-
MAB assessorar as empresas par-
ticipantes em questões complexas 
como conflitos pelo uso da água, pla-
nejamento do uso do solo nas bacias 
hidrográficas que atuam, microplane-
jamento, comunicação de questões 
relativas ao uso da água para o pú-
blico interno e externo à empresa. A 
equipe também auxilia na elaboração 
de estratégias e materiais de comuni-
cação organizados pelo setor.

Em um destes estudos, recen-
temente concluído como projeto de 
mestrado, foram analisadas as rela-
ções entre florestas plantadas e res-
tauradas e os processos hidrológicos. 
Ambas as microbacias estudadas fa-
zem parte da rede de monitoramento 
do PROMAB, e o estudo teve o apoio 
do Programa. A orientação deste tra-
balho foi do prof. Silvio Ferraz (Esalq/
USP), líder científico do PROMAB. O 
estudo mostrou que o uso do solo na 
microbacia hidrográfica pode ter in-
fluência direta na disponibilidade hí-
drica, no entanto, as características 
intrínsecas do local também alteram 
esta dinâmica e devem ser observa-
das. Nele, a dinâmica do lençol fre-
ático foi estudada nos anos iniciais 
pós-plantio, mostrando a influência 
do uso da água pela vegetação e a in-
teração com as condições locais e o 
histórico do plantio anterior.

Água
Monitoramento de riachos permite identificar 
a importância do planejamento florestal na 
minimização dos efeitos nos recursos hídricos

Neste sentido, um outro estudo 
realizado com os dados monitorados 
pelo PROMAB trouxe novos avanços 
no entendimento de como as condi-
ções naturais do local devem ser con-
sideradas no planejamento do manejo 
florestal na área, uma vez que estas 
podem influenciar na resiliência hi-
drológica das microbacias, ou seja, na 
sua capacidade de continuar gerando 
serviços aos usuários a jusante (por 
exemplo, disponibilidade de água). Os 
resultados deste estudo já estão sen-
do utilizados pelo PROMAB no lança-
mento do projeto “Mapeamento da re-
siliência de microbacias sob plantios 
florestais” que está sendo oferecido às 
empresas participantes para entender 
as condições físicas das microbacias 
em que estão os seus plantios e como 
elas refletem na resiliência hidroló-
gica. Os resultados serão utilizados 
para entender a representatividade lo-
cal do monitoramento realizado pelo 
PROMAB bem como auxiliar no plane-
jamento de locais mais sensíveis.

O manejo florestal, no entanto, deve 
ser analisado também em relação aos 

efeitos da cobertura florestal na quali-
dade da água. Utilizando dados de pa-
râmetros físicos e químicos da água, 
monitorados em quatro microbacias do 
PROMAB, foram avaliados os efeitos da 
colheita florestal na qualidade da água. 
Os resultados demonstraram que ope-
rações florestais, como a colheita, po-
dem causar alterações momentâneas 
na qualidade da água dos riachos, sen-
do que a magnitude dessas alterações 
depende também das características 
naturais das microbacias. Este resul-
tado realça o papel das características 
naturais das microbacias nas respos-
tas destas ao manejo florestal.

Estes estudos possibilitaram en-
tender a relação das florestas plan-
tadas e os recursos hídricos em uma 
escala local, mas também na escala 
de paisagem, uma vez que trouxe-
ram importantes evidencias sobre a 
necessidade de se conhecer e carac-
terizar as regiões de produção flores-
tal como forma de planejar o manejo 
para minimizar os efeitos do mesmo 
tanto na quantidade como na qualida-
de deste recurso.

Quadro de tomada de decisões que afetam os efeitos das florestas plantadas 
nos recursos hídricos (Ferraz et al., 2019).
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No final de 2018, o Programa Co-
operativo de Melhoramento Florestal 
(PCMF) do IPEF iniciou a distribuição 
de sementes da geração avançada de 
Eucalyptus urophylla, para a implan-
tação de experimentos em diversas 
condições edafoclimáticas do Brasil.  
No ano de 2019 foram implantados 
11 experimentos, em seis estados. 
No primeiro semestre de 2020 estão 
programadas as implantações de, 
pelo menos, mais nove experimentos, 
totalizando 20 ensaios na rede expe-
rimental, alocados em oito diferentes 
estados brasileiros.

  Os experimentos fazem parte da 
Rede Experimental, que irá dar conti-
nuidade ao melhoramento da princi-
pal espécie da silvicultura brasileira. 
Esse trabalho está sendo realizado 
de forma cooperativa, similarmente 
ao realizado na geração anterior, que 
contou com o apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP),  descrito na publica-
ção “Selecting for stable and produc-
tive families of Eucalyptus urophylla 
S.T. Blake across a country wide ran-
ge of climates in Brazil”, publicado no 
Canadian Journal of Forest Research. 

Com a composição da rede expe-
rimental, será possível a realização 
do estudo da interação genótipos por 
ambientes, para verificar a necessida-
de da estratificação ambiental na se-
leção dos materiais. Assim, será pos-
sível a seleção direcionada de clones 
e famílias para o avanço da geração, 
além da obtenção de pólen para os 
programas de melhoramento em dife-
rentes regiões do país.

Melhoramento Florestal

Rede experimental de geração avançada de Eucalyptus urophylla.

Rede experimental da geração avançada de Eucalyptus urophylla é 
implantada pelo Programa de Melhoramento Florestal do IPEF 

Teste com 134 progênies instalado na Estação Experimental de 
Ciências Florestais de Anhembi (USP), aos seis meses de idade.
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No ano de 2019, o Programa Co-
operativo de Melhoramento Florestal 
(PCMF) do IPEF divulgou os resulta-
dos obtidos por meio de seis publi-
cações em periódicos científicos de 
prestigio internacional. Em seus estu-
dos, o PCMF conta com a participação 
de pesquisadores da USP, Unesp, Em-
brapa, Instituto Florestal do Estado de 
São Paulo e das empresas filiadas. 

As publicações apresentam traba-
lhos com vários materiais de eucalip-
to, oriundos do banco de germoplasma 
do PCMF, abordando: sistema repro-
dutivo; diversidade; origem; e seleção 
com estudos de interação genótipo 
por ambiente. Também foram publica-
dos trabalhos que integraram a área de 
melhoramento com a área de proteção 
florestal, com informações sobre a ves-
pa da galha em progênies de três es-
pécies de várias procedências, além do 
estudo da ferrugem em condições de 
campo e laboratório. Estes trabalhos 
só foram possíveis, devido ao grande 
número de pesquisadores e institui-
ções envolvidas no sistema IPEF. 

No início de 2020, o Programa Co-
operativo de Melhoramento Florestal 
(PCMF) do IPEF iniciou a coleta de 
materiais para estudo da qualidade 
da madeira e demanda nutricional, 
de espécies com potencial comercial.  
As espécies Eucalyptus amplifolia, E. 
major, E. longirostrata, E. urophylla 
(controle), Corymbia citriodora, C.  va-
riegata, C. henryi e C. torelliana foram 
selecionadas no projeto “Zoneamen-
to de Espécies Potenciais” que avalia 
espécies e procedências de eucalipto 
em diferentes regiões. 

 Para seleção foram avaliadas mais 
de 20 espécies, em oito experimentos 
em diferentes condições climáticas 
brasileiras. Foram selecionados locais 
contrastantes e com bom crescimento, 
sendo o primeiro experimento selecio-
nado em Borebi (SP) da empresa Bracell 
e pelo menos mais um será em Minas 
Gerais. A coleta foi realizada em Borebi 

Os trabalhos são listados abaixo 
e estão disponíveis no IPEF Connect 
para consulta das empresas filiadas 
ao PCMF:

1. Silva PHM, Brune A, Alvares CA, 
Amaral W, Teixeira MLT, Grattapa-
glia D, Paula RC. Selecting for stable 
and productive families of Eucalyp-
tus urophylla S.T. Blake across a 
country wide range of climates in 
Brazil. Canadian Journal of Forest 
Research, 52, 2018/2019

2. Baroni, GD, de Pieri, C., Furtado, EL. 
Genetic parameters of Eucalyptus 
pilularis resistance to rust in con-
trolled and field conditions. Austra-
lasian Plant Pathol. (2019)

3. Silva, Paulo H.M.; Marco, Martin; Al-
vares, Clayton A.; Lee, David; Mora-
es, Mario L.T.; De Paula, Rinaldo C. 
Selection of Eucalyptus grandis fa-
milies across contrasting environ-
mental conditions. Crop Breeding 
and Applied Biotechnology, v. 19, p. 
47-54, 2019.

Publicações

4. Miranda, Aline C.; Silva, Paulo H.M.; 
Moraes, Mario L.T.; Lee, David J.; Se-
bbenn, Alexandre M. Investigating the 
origin and genetic diversity of impro-
ved Eucalyptus grandis populations 
in Brazil. Forest Ecology and Mana-
gement, v. 448, p. 130-138, 2019. 

5. Pupin, Silvelise; Sebbenn, Alexan-
dre M.; Cambuim, Jose; Da Silva, 
Alexandre M.; Zaruma, Darlin U.G.; 
Silva, Paulo H.M.; Rosse, Leonardo 
N.; Souza, Isabel C.G.; Marino, Celso 
L.; Moraes, Mario L.T. Effects of pol-
len contamination and non-random 
mating on inbreeding and outbree-
ding depression in a seedling seed 
orchard of Eucalyptus urophylla. 
Forest Ecology and Management, v. 
437, p. 272-281, 2019.

6. Silva, Paulo H.M.; Junqueira, Luis 
R.; De Araujo, Marcio J.; Wilcken, 
Carlos F.; Moraes, Moraes, Mario 
L.T.; De Paula, Rinaldo C. Suscep-
tibility of eucalypt taxa to a natural 
infestation by Leptocybe invasa. 
New forests, v., p., 2019.

Estudo de qualidade da madeira e demanda nutricional 
de espécies dos gêneros Eucalyptus e Corymbia

Divulgação de importantes resultados do Programa

seis anos após o plantio, e a previsão é 
realizar a coleta do segundo experimen-
to em Minas Gerais, até o final de 2020. 

As características que estão sendo 
estudas são, principalmente, referen-
tes a produção de carvão, celulose e 
painéis. Serão geradas informações 
sobre anatomia, composição quími-
ca, curva de deslignificação, densida-
de, poder calorifico, rendimento, etc. 
Além da demanda nutricional e bio-
massa na idade de corte. O trabalho 
conta com a parceria de pesquisado-
res da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), Universidade Federal do Espí-
rito Santo (UFES) e Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/
USP), além da participação efetiva da 
empresa Bracell na coleta do material. 

O diferencial do trabalho será co-
nhecer a qualidade da madeira e de-
manda nutricional de espécies dife-
rentes das tradicionais, na idade de 
corte e em condições brasileiras de 
solo e clima. Este trabalho irá auxiliar 
no direcionamento dos programas de 
melhoramento, seja das instituições 
parceiras ou do Instituto.
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Reuniões sobre Certificação

PCCF participa de reuniões da Ibá e ABNT: Como membro do Comitê de Certificações (Ibá) e da Comissão de Estudo 
Especial de Manejo Florestal (ABNT/CEE-103), o PCCF esteve presente no dia 12 de março em reunião realizada na sede 
da Ibá, em São Paulo. O Comitê de Certificações discutiu as possíveis moções a serem votadas durante a Assembleia 
Geral do FSC, a acontecer em outubro deste ano, bem como pontos de destaque nas discussões iniciadas na plataforma 
digital do FSC. Estes são encontros fundamentais para o alinhamento de informações, definições de estratégias e, em 
especial, para representação de nossas empresas filiadas, atentando para tópicos sensíveis que possam gerar impactos 
nas unidades de manejo. Reuniões dessa natureza alinham-se a uma das estratégias do PCCF, que é aumentar o enga-
jamento das empresas nas consultas públicas, obtendo maior participação na construção coletiva de posicionamentos. 
Na mesma ocasião, a Comissão de Estudo Especial CEE-103 discutiu sobre o andamento dos trabalhos de revisão dos 
Padrões de Manejo Florestal para nativas e plantações do CERFLOR. Como relator do grupo de trabalho para revisão do 
documento de plantações, neste encontro o PCCF realizou o repasse do andamento dos trabalhos até então desenvolvi-
dos e previstos, e colaborou com as deliberações do processo.

PCCF participa de apresentação da International Paper sobre resultados de restauração no Cerrado: O PCCF esteve pre-
sente, no dia 7 de fevereiro, no Horto Santa Fé, local escolhido pela International Paper do Brasil para apresentar os re-
sultados de estudos sobre áreas naturais na região de Brotas (SP). A pesquisadora Giselda Durigan, referência nacional 
e internacional em restauração florestal, e seus alunos, apresentaram os bons resultados da pesquisa, demonstrando 
serem áreas com alto potencial de regeneração e que abrigam espécies importantes para o Bioma Cerrado. Desde 1999 o 
FSC aborda o conceito de Florestas de Alto Valor de Conservação (AVC), com o intuito de definir áreas florestais de impor-
tância excepcional. O conceito está presente nos Princípios e Critérios do FSC e se aplica a todas as organizações certi-
ficadas, que devem identificar seus próprios locais de AVC dentro das categorias: diversidade de espécies; ecossistemas 
e mosaicos em nível de paisagem; ecossistemas e hábitats; serviços ecossistêmicos; necessidades das comunidades; e 
valores culturais. A Política de Conversão do FSC que está em desenvolvimento pretende fornecer a posição geral do FSC 
e os princípios fundamentais sobre a conversão de florestas naturais e áreas de Alto Valor de Conservação, incluindo a 
data limite de 1994, os princípios para a restauração e restituição social, e o conceito de conversão aceita.



IPEF NOTÍCIAS Nº 260 (jan/mar de 2020) 7

Pinus no Sul do Brasil

PPPIB e associações da região Sul se reúnem em prol da pesquisa do Pinus: Em fevereiro, o IPEF, por meio de seu Pro-
grama Cooperativo sobre Pesquisa do Pinus no Brasil (PPPIB), liderou um encontro entre a Associação Paranaense de 
Empresas de Base Florestal (Apre), a Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR) e a Associação Gaúcha de 
Empresas Florestais (Ageflor) realizado em Curitiba (PR), na sede da APRE. Estiveram presentes na reunião pelas asso-
ciações, o Eng. Ailson Loper (APRE), Eng. Mauro Murara (ACR), Eng. Jorge Heineck (AGEFLOR) e Eng. Daniel Chies (AGE-
FLOR e Madem S.A.). Participaram também o prof. Mauro Valdir Schumacher (PPPIB e UFSM), a enga. Isabel Deliberali e 
o prof. José Otávio Brito (IPEF). O objetivo principal foi buscar o alinhamento entre as entidades, visando a otimização de 
ações no campo da pesquisa sobre plantações de Pinus, considerando as que se encontram em curso, bem como novas 
propostas de interesse comum.Dessa forma, cada instituição apresentou seus projetos de pesquisa em andamento e 
sua visão das atuais demandas do setor de Pinus em cada região. Dentre diversos temas apontados, destacaram-se ne-
cessidades de pesquisas nas áreas de nutrição florestal e no manejo integrado de pragas e doenças. Após a reunião, as 
associações e o IPEF estão firmando convênios e analisando as possibilidades de trabalhos em conjunto. Agradecemos 
às associações, através de seus representantes, pela participação no encontro e pela disposição em buscarmos otimizar 
nossas ações de trabalho.

Finalizado trabalho sobre práticas silviculturais e 
seus efeitos nos aspectos ecológicos do Pinus

No dia 28 de fevereiro, a pesqui-
sadora Monique Lagemann (UFSM) 
defendeu sua dissertação de mestra-
do, sob orientação do prof. Mauro V. 
Schumacher (UFSM), intitulada “Efei-
to da uniformidade de plantio e ferti-
lização na produtividade de um clone 
de Pinus taeda L.”.

Este trabalho faz parte da rede 
experimental do Programa Coope-
rativo sobre Pesquisa do Pinus no 
Brasil (PPPIB) e buscou avaliar se a 
fertilização e uniformidade do povoa-
mento afetam o crescimento, produ-
tividade e aspectos ecológicos de um 
clone de Pinus taeda.

A área de estudo se localiza no Es-
tado do Paraná e mostrou que, neste 
sítio, as práticas silviculturas, unifor-
midade de plantio e fertilização, afe-
taram o crescimento e produtividade 
volumétrica do P. taeda ao longo de 12 

anos, nos quais a homogeneidade de 
plantio e a fertilização promoveram os 
maiores ganhos.

Nos aspectos ecológicos, os maio-
res estoques e exportações nutricio-
nais ocorreram nos tratamentos mais 
produtivos, no qual o cenário de co-
lheita apenas do tronco é a opção de 

menor impacto ambiental, enquanto a 
exportação do tronco e copa intensi-
fica a remoção de nutrientes, interfe-
rindo no sistema principalmente nos 
tratamentos sem adição de fertiliza-
ção, pois não há reposição nutricional 
do solo. O trabalho na íntegra estará 
disponível em breve para os filiados 
do PPPIB no IPEF Connect!

Prof. Hamilton Luiz Munari Vogel (UNIPAMPA), Monique Lagemann (UFSM), 
prof. Mauro Schumacher (UFSM) e prof. Ivanor Müller (UFSM)



IPEF NOTÍCIAS Nº 260 (jan/mar de 2020)8

Nos últimos anos o aumento da 
incidência de doenças tem impacta-
do negativamente a produtividade da 
cultura do eucalipto. Erwinia psidii é 
uma bactéria que causa uma doença 
conhecida como seca-de-ponteiros, 
nos ramos apicais das árvores de eu-
calipto. Descrita no Brasil em 2014, 
essa doença logo tornou-se um dos 
principais problemas econômicos da 
eucaliptocultura e seu controle é rea-
lizado por meio de resistência genéti-
ca. No entanto, a maioria dos clones 
estudados são suscetíveis à essa 
bacteriose, preocupando os pesqui-
sadores pois, poucos materiais apre-
sentam tolerância a este patógeno, 
diminuindo ainda mais a variabilidade 
genética das florestas plantadas.

A ArborGen Tecnologia Florestal, 
em parceria com a Clonar Resistência 
a Doenças Florestais e apoio da R&R 
Agroflorestal, buscaram através de 
duas séries de experimentos, encon-
trar uma alternativa de controle que 
mitigasse as perdas causadas por 
E. psidii em clones de eucalipto. As-
sim, para resolução desse problema, 
avaliou-se duas estratégias de con-
trole: o manejo nutricional alterando 
a concentração de nitrogênio, cálcio, 
cobre e boro; e uma segunda estraté-
gia que consistiu no controle químico, 
através da aplicação de fungicida a 
base de sulfato de cobre, utilizando-
-o de maneira preventiva e curativa. O 
experimento foi conduzido em condi-
ções controladas, utilizando um clone 
suscetível e um isolado bacteriano al-
tamente agressivo. 

Com relação ao controle químico, 
relatado nesta matéria, os resultados 
indicaram uma redução na severidade 
da doença associada a uma recupera-
ção mais rápida das plantas tratadas 
com o sulfato de cobre em relação à 
testemunha que não recebeu o fun-
gicida, principalmente no tratamento 
curativo, conforme observado para o 
crescimento em altura das plantas 42 
dias após a inoculação com a bactéria.

Doenças
A busca de uma solução viável 
para danos causados pela Erwinia psidii

servados. Para isso, é fundamental um 
monitoramento constante da floresta 
no período de maior incidência da do-
ença. A dosagem deve ser de 3g a 5g 
do Sulfato de Cobre por litro de água.

Pelos resultados encontrados a 
aplicação de sulfato de cobre demos-
trou ser eficaz em mitigar os danos 
causados pela E. psidii, e assim, per-
mitir uma maior segurança para os 
silvicultores, aumentando a gama de 
materiais genéticos de alta produti-
vidade, que de alguma forma, tinham 
suas continuidades ameaçadas em 
função dos danos econômicos às 
florestas. Os resultados inerentes a 
controle por meio de fertilizações de 
solo, foliar e demais estudos, serão 
brevemente disponibilizados ao se-
tor florestal por meio de publicações 
científicas e boletins técnicos.

Crescimento médio em altura do ramo 
principal, 42 dias após a inoculação 
com a bactéria Erwinia psidii. No mo-
mento da inoculação as plantas não 
apresentavam diferenças em relação 
à altura do ramo principal, sendo em 
média de 76,1 cm. Médias seguidas 
pelas mesmas letras na coluna não 
diferem entre si, de acordo o teste de 
Tukey ≤ 0,05.

Com esses resultados, é possível 
inferir que a aplicação de Sulfato de 
Cobre apresenta potencial em miti-
gar as perdas causada por E. psidii 
no eucalipto. Resultados similares 
são obtidos em áreas de produção de 
goiaba, que também são altamente 
afetadas por Erwinia psidii. Apesar de 
preliminares, os resultados indicam 
um bom potencial de controle em áre-
as afetadas.

A forma de aplicação em áreas 
operacionais poderá ser por meio 
aéreo (avião) ou terrestre (atomiza-
dores). O período de aplicação para 
tratamento preventivo, deverá ser logo 
no início do período chuvoso, podendo 
ser necessária mais de uma aplicação 
durante o período. Já para aplicações 
curativas, as mesmas deverão ser fei-
tas assim que os sintomas forem ob-

A) Tratamento com sintoma de Erwinia Psidii. 
B) Tratamento curativo com aplicação de sulfato de cobre.
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O IPEF foi convidado a participar 
como parceiro e mentor do Programa 
”Startup SP – Agro 2020”, que está na 
sua 4ª edição. O programa, iniciado 
em março, é organizado pelo Sebrae 
SP, e visa capacitar e fornecer acesso 
a mercados para startups seleciona-
das do agronegócio. 

O programa possui duração de 18 
semanas e as 10 startups seleciona-
das receberão conteúdos específi-

Inovação
IPEF atuando como agente de inovação

cos, mentorias e serão monitoradas 
durante o desenvolvimento de seus 
negócios, além de acesso a investi-
dores, possíveis clientes e acelera-
doras. Como pré-requisito, durante 
a seleção, é necessário que a startup 
esteja na fase de validação da solu-
ção, ou seja, já possua um produto 
mínimo viável (MVP). 

O primeiro passo do Startup SP 
foi dado no dia 05 de março, na sede 

do Sebrae em Piracicaba (SP), onde 
todos os parceiros puderam se apre-
sentar e expor como podem agregar 
com esta iniciativa. Em seguida, todas 
as startups fizeram os seus pitchs.

O IPEF entende que o convite para 
sua participação ocorreu na esteira do 
seu recém lançado Radar IPEF de Ino-
vação, que credencia o instituto para 
oferecer contribuições junto a este 
novo sistema oferecido pelo Sebrae.


