
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DIFUSÃO DE TECNOLOGIA-C~PSo

PERrODO - JANEIRO-DEZEWl5'RO, 1978

I CONSIDERAÇÕES GERAIS

A difusão de Tecnologia desenvolvida durante o ano de 1978

no CNPSo, mostrou a necessidade de intensificação cas ativida
des e maIor partjcipaçao nas decisões relativas ã area, no que
diz respeito ã definição de tecnologias, recomendações tecnicas
articulação com universidades, cooperativas e outros orgaos com
os qualS o Centro deve relacionar-se.

Para tanto, há necessidade de am p Li a ç a o da e qu rp e , a p r In c L

pIO para dois pesquisadores, alem de um assessor de imprensa p~
ra divulgação massal (jornal, revista, televisão) o qual podera
acumular a atividade de relações públicas.

Os dois pesquisadores deverão promover articulação com as
demais instituiçoes de pesquisa, assistência tecnica (oficial e
particular) tanto a n1vel local como nacional, onde deverão ser
intensificados os contatos. No entanto, a atividade de articu-
lação, que envolve tambem programações e coordenação de evento~
devera tomar o menor tempo possível, o que se consegue, estabe-
lecendo-se programações anuaIS, como vem ocorrendo no Parana.

A maior concentração das atividades de difusão do CNPSo,
deve ser nas avaliações tecnica-economicas dos Sistemas de Pro
dução, os quais sao os responsavelS por SI so, por 70% do Pro
cesso de difusão de tecnologia para SOJa. Este procedimento vaI
de encontro ao proposto por Blumenschein(l), o qual afirma que
o difusor de tecnologia deve ser um fitotecnista. especializado
em transferência de tecnologia.

f,

Outra atividade importante para area de Difusão de Tecnolo-
gla, e sua participação no Comitê de Publicações onde ela cum
pre parte de seu objetivo de transferência de resultados de pe~
quisa. Esta atividade deve ser intensificada no CNPSo, no senti
do de maior liberação de trabalhos tecnicos, o que devera ser
conseguido com a definição da política editorial da EMBRAPA.

Alem das atividades acima citadas, a area de Difusão de Tec



nologia deve fazer parte das cqu~pes responsaveis pela organ~za-
ç ao de - -- .sem~nar~os internos, auxiliar nas programaçoes de Reuni-
oes de Planejamento e participar dos
dutoras de sOJa do país, para maior

contatos com as regioes pr~
conhecimento da realidade e

articulação em geral. Da mesma forma, deve ser intensificada a
participaçao de pesquisadore6 do CNPSo, em contatos dessa esp~
cie, principalmente os que estao iniciando suas atividades, com
objetivo de se formar equipes de pesquIsa com condições e conhe
cimento global suficientes para ampliar sua possibilidade de con
tribuição.

Sentiu-se ainda, apos esse período de atividades em Difusão
de Tecnologia, a necessidade de se pensar numa forma de como rea
lizar eficientemente, no menor espaço de tempo, a difusão de re
sultados e conscientizaçao dos - .proprlos elementos de pesquisa,
principalmente de outras instituiçoes, quanto a novas tecnologi-
as ou informações geradas. Da mesma maneira e talvez com maior
preocupaçao, deve ser intensificado o processo de difusão e cap~
citação dos agentes da assistência tecnica, na sua ma~orIa nao
familiarizados com estudo de trabalhos oriundos da pesquisa e
não h ab i tua dos ã 1 e i t.u r a s m a i s d e tal h a das, d ev id o p r in c ip a 1me n te,
ao excesso de atividades -a que e submetido.

Concluindo pode-se afirmar
possibilatarã a

que a apliação da area
sua maIor participação

de Difusão
de Tecnologia, em t o d a s
as formas e fases do processo de articulação, avaliações de SIS
ternas, publicações e divulgação do CNPSo.

Sugestão para ãrea de Difusão de Tecnologia:

Coordenação de Difusão de

I ITecnologia i

II Articulação I Atualização e Avaliação
de Sistemas

Publicações Tecnicas
(C om i tê)

Relações
Públicas

------.1-----1 Divu 19açao para Imprens5
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11 - ATIVIDADES

1. Avaliação de Sistemas de Produção a nível de campo, implanta-
dos em Ponta Grossa, PR, ano 1977/78.

Soja

Área total de 3,0 ba
Semeadura direta, 1,0 ha e duas
Semeadura convencional, 2,0 ha,
de 0,5 ha, onde foram combinadas
tratamento de semente.

cultivares
divididas em quatro parcelas

aplicações de fungicidas e

Colheita - maio de 1978.
Trabalho publicado rn : "Resultados de Pesquisa de Soja 77/78",
do CNPSo. '

Arroz

Área total de 3,0 ha, onde foram estudados fontes e quantida-
des de adubos fo~fatados. em ~reas de primeiro e segundo ano
de plantio.

Feijão

Ensaio de avaliação de sistemas de produção,
dadas interação de quatro vari~veis: semente
produtor), aduabção, fungicida e herbicida.
Ensaio consorciado feijão e milho, onde foram
camente espaçamentos.

onde foram estu-
(fiscalizada e

estudados basi-

2. Avaliação Tecnica e Econâ~ica de Sistemas de Produção de Soja,
a nível de Campo. 78/79.
Implantada em Londrina, E= novembro de 78.
Dois experimentos:
a) Ensaio de interação CE pr~ticas recomendadas para a regiao

Norte do Paraná. Local - Cambe, PR, em area de agricultor.
o) Avaliação tecnica e eccnõmica de sistemas de produção de

sOJa, em areas extens~.as, simulando condições do agricul-
tor. Local - Fazenda ~aravilha.



3. Treinamentos

a) Fitopatologia e Entomologia
Público - coordenadores estaduais de sOJa da assistencia
tecnica dos Estados do paranã, Goiãs, Rio Grande do Sul,
Maranh~o, Mato Grosso, Piaui, Minas Gerais e S~o Paulo.

Total de 18 coordenadores.
Periodo - de 14 a 24 de janeiro de 1978.
Local Londrina, CNPSo

b) Encontro para atualizaçao técnica na cultura da sOJa, no
Estado do Paranã.

Público - agentes de assistência técnica do Paranã (Coope-
rativas, ACARPA, firmas de planejamento e Insumos, autono-
mos).
Locais - Cascavel - 15 e 16 de agosto - total de 110 parti

cipantes.
- Londrina - 17 e 18 de agosto - total de 180 parti

cipantes.
- Ponta Grossa 14 e 15 de setembro - Total de 50

participantes.

c) Perdas de colheitas ( nao programado para 1978 ).
Público - Coordenadores da ACARPA e técnico de Cooperati-

vaso
Data - 22 de fevereiro de 1978.
Local - Campo Mour~o, PR.

4. Acompanhamento dos Sistemas de Produç~o implantados em Unida-
des demonstrativas da Assistência Tecnica, no Paranã.

Grossa e
Ibiporã, Arapongas,
Ivai, abrangendo as

Campo Mourao, Ubirat~, Ponta
regiões Norte, Oeste e Sul do Pa

Locais

-rana.
Periodo 06 a 09 de março de 1978.
Participantes - quatro pesquisadores do CNPSo, elementos da
assistência tecnica responsáveis pelos campos e agricultores.

5. Dia de Campo para Pesquisadores.

Realizado na região de Apucarana.
Data - 06 de abril de 1978.
Participantes - dez pesquisadores, seIS extensionistas, dois



tecnicos de cooperativa e os proprietArios.
Locais visitados tres propriedades e Cooperativas de Apuca-
rana, onde foi realizado um debate final.

6. Atualização do Sistema de Produção (pacote tecnolõgico). Regi
ão Norte.

Data - 19 de julho de 1978.
Participantes - nove pesquisadores, selS extensionistas.· da
ACARPA.
Local - CNPSo ~ Londrina.

7. Reunião Anual de Programação Conjunta - IV Encontro Anual da
Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do
Parana.

Período - 31 de julho a 01 de agosto de 1978.
Participantes - Secretaria da Agricultura do Parana, IAPAR,
ACARPA e EMBRAPA.
Local - Ponta Grossa - Pala Regional Sul de Pesquisa - IAPAR.

111 - PROGRAMAÇÕES NÃO REALIZADAS

a. Dias de campo para assistência tecnica.
Londrina - coincidência com programação de treinamento
em trigo.

- Cascavel - Ocorrência de seca que prejudicou trabalhos
na regiao.
Ponta Grossa Situação de transiçao da UEPAE para o SlS
tema estadual.

IV - OUTRAS ATIVIDADES

1. Elaboração do Manual para Cultura da Soja, EMBRATER.

Período - 29 de abril a 12 de maio de 1978.
Coordenação - EMBRATER
Participantes pesquisadores do CNPSo, selS coordenadores es
taduais de sOJa das EMATER de Santa Catarina, Parana, Rio Gran
de do Sul, Mato Grosso e Goias.
Local - CNPSo, Londrina.



2. Reuniao para Elaboração de Programação para o "Ano da Tecnolo
g i a" d a Hl B R A T E R •

Período - 08 a 10 de mala de 1978.
Coordenação - EMBRATER
Participantes - coordenadores de sOJa das EMATER de Mato Gros
so, Goias e Rio Grande do Sul.
Local - E~BRATER - Brasília.

3. Reunião Anual de Pesquisa de Soja, Regioes Centro, Norte e
Kordeste.

Período - 04 a 07 de julho de 1978.
Coordenação - CNPSo.
Participantes - EPAMIG, UFV, EMGOPA, EMAPA, IAC, UEPAE de Dou
rados, CPAC, CNPSo, EMBRATER, EMATER-GO, CATI.
Local - Uberaba, MG.

4. Reunião Anual de Pesquisa de Soja, Regiao Sul.

Período - 31 de julho a 04 de agosto de 1978.
Coordenação - CNPSo.
Participantes - FE~OTRIGO, IPAGRO, UEPAE de Pelotas, EMATER -
RS, EMPASC, ACARESC, Secretaria da Agricultura de Sánta Cata-
rina, SEAG-PR, CNPSo, ACARPA, EMBRATER.
Local - Florianopolis, SC.

5. Reunião de Validação das Coleções Basicas Rurais - CBR, SENAR.

Período - 24 a 28 de abril de 1978.
Coordenação - SENAR.
Obs.: Reunião para analise de material utilizado para treina-
~ento de agricultores nas praticas e tecnologias para cultura
ria soja.
Local - Curitiba Parana

6. Reunião para Avaliação dos Projetos Soja. trigo e arroz da
:::~RATER .

Período - 19 a 21 de setembro de 1978.
Coordenação - E~BRATER.
Participantes - E~ATER-RS, Santa Catarina, Goias, Mato Grosso
~CARPA, CAII, CKPSo, CNPTrigo, CNPAF.
Local - Caldas Kovas - GO.



7. r Seminário Nacional de Pesquisa de Soja

Período - 25 a 29 de setembro de 1978
Coordenação - CNPSo
Participantes - pesquisadores, extensionistas, firmas de ~nsu
mos, Cooperativas.
Local - Londrina, PR.

8. Dia de Campo de Soja, no Rio Grande do Sul.

Data - 29 de março de 1978.
Programação realizada pela atividade regional de SOJa no Rio
Grande do Sul, atraves do CNPTrigo.

9. Reuniões do Comitê Local de Publicações do CNPSoja.

Período - variável, ocorrendo uma media de três a quatro reu-
. .n~oes mensa~s.

lO.Encontro de Difusores de Tecnologia da EMBRAPA-Região Sul.

periodo - 21 a 24 de novembro de 1978.
Coordenação - DDT-B~asilia.
Participantes - CNP~o, CNPT, EMPAst, rAPAR, CNPSA, UEPAE de
Bento Gonçalves, Pelotas e Cascata.
Local - Passo Fund6, RS.

Londrina, 28 de dezembro de 1978
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Paulo Roberto Galeran~
Coord. Dif. Tecnologia

CNPSo


