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cobrir tanto os aspectos organizacionais do Curso, quanto os rela

I. Introduç~o

o I I I Curso sobre M~todos de Pesquisa ao Nfvel de Produtor,
rea I izado em Petro I ina entre 08 e 26 de outubro de 1984, sob o p~
trocfnio do Centro de Pesquisa Agropecu~ria do Tr~pico Semi-Árido
(CAPTSA/EMBRAPA), nao pode acolher todos os pedidos de . .Inscrlçao
que lhe foram enviados. Para v~rias pessoas o Curso teria represe~

tado uma pr ime ira fam i I iar izaç~o com o enfoque metodo I ~g ico desen
vo I v ido pe I o CPATSA no Nordeste e que tende a ser genera I izado e

consol idado em outras regioes. Sem buscar a substituiç~o dessa ex
perlencla por um documento, este trabalho tem por principal final i

dade informar os chefes de unidades da EMBRAPA, os respons~veis de
instituiç~es de pesquisa, enSino, extensao e desenvolvimento rural
sobre as questoes tratadas durante o evento. Essa informaç~o busca

tivos aos participantes (professores e alunos) e os conte~dos trans
m it idos e compart i I hados. Espera-se tambem que este documento aJ~
de todos a melhor organizar e preparar sua participaç~o no pr~xl
mo evento, aperfeiçoando-o e aumentando ainda mais sua efic~cia e
repercussao.
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2. M~todos de Pesquisa ao Nivel de Produtor

Uma das principais final idades da pesquisa agropecuarla e g~

rar tecnologias apropriadas aos sistemas agr~rios das regi~es onde

se difundir~ o progresso t~cnico. Na regi~o semi-~rida do Nordeste,
a diversidade das interaçoes existentes entre sistemas ecol~gicos
e sistemas s~cio-econ~micos deu origem a sistemas de produç~o bas

tante diferenciados no espaço e no tempo.

Com o obj et ivo de gerar e/ou adaptar tecno I og ias adequadas aos

problemas da regi~o, o CPATSA vem desenvolvendo m~todos de
sa que permitem identificar, de modo circunstanciado, os

limitantes da produç~o e da produtividade ao nfvel dos

pesqu..!...

fatores

agricult~
res, hierarquizando aqueles passiveis de soluç~o t~cnica.

Esse traba Iho conso Iidado na reg i~o de Our icur i (PE), atraves

do Programa Nacional de Pesquisa "Aval iaç~o de Recursos Naturais e

S~cio-Econ;micos do Tr~pico Semi-Árido" (PNP - 027 - CAPTSA/EMBRAPA),
fo i expand ido para outros loca is do Bras i I: Para iba, Pernambuco,
Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piaui, Minas Gerais e Paran~.
Os resu Itados j~ obt idos comprovaram a poss ib i Iidade da pesquisa
agropecuarla participar e contribuir na elaboraç~o, implantaç~o e

aval iaç~o de projetos de desenvolvimento rural,
definiç~o de alternativas tecnol~gicas.

-e nao somente na

o curso sobre M~todos de Pesquisa ao Nfvel de Produtor que se

repete anualmente em Petrol ina, confronta a experi~ncia dos parti
cipantes e busca repassar-Ihes o que vem sendo consol idado em ter

mos de m~todos e resultados nessa area pelo CPATSA. Ele consta de

quatro unidades complementares.
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UNI D A D E

AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AGRO-ECOSSISTEMAS

Respons~vel Dr. Luiz Eduardo Mantovani

- Apresentaç~o de m~todos de qua I ifi caçao eco I~g ica do espaço ru
ral uti Iizando conjunto de documentos de base existentes ao nl

ve I reg iona I.

- Procedimentos de fotointerpretaç~o e de teledetecç~o
ao meio rural'.

ap Iicados

- Introduçao a tecnica de cartografia tematica e morfopedol~gica.

Introduç~o aos metodos de ana I I se c I imat ica esp~c io-tempora I

- Introduç~o a identificaç~o de recursos hidricos subterr~neos e

superficiais.

Introduçao ao estudo da paisagem rural como resultado das rela

ç~es existentes entre os homens atrav~s do processo de aproprl~

ç~o e exploraç~o da natureza.

- Eco Iog ia operac iona I: estudos das interaçoes entre as at iv idades

agropecu~rias e o meio ambiente.
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UNIDA O E I I

AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS AGRÁRIOS

Respons~vel Or. Jose Ni Iton Moreira

Introduçao a caracterizaçao de sistemas agrarlos ao nivel . .munlcl
pa I.

- M~todos de quantificaç~o da evoluç~o populacional e da concentra

ç~o fundi~ria.

- Caracterizaçao da repartiçao espacial dos pequenos produtores.

Introduç~o a elaboraçao de perfis agro-socio-economicos dos pe

quenos produtores.

M~todos de an~ I I se da di ferenc iaç~o camponesa e de e Iab or e ç ao de

tipologias de produtores.

M~todos de an~ I I se e si ntese sobre a I nserçao das tipo Iog ias ob

tidas nas estruturas agrarlas regionais.

- Crit~rios de definiç~o amostral das propriedades agricolas a se

rem estudadas em diferentes agro-ecossistemas.
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U N D A D E I I I

AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Rcspons~vcl Dr. Antonio C~rlos Schifino

A vai ia ç ~ o e c o n o m Ic a d c- p e que nas p r o p r ie d a de s e sua

em projetos de descnvo Iv im e nt o rura I .

importancia

Aspectos qua I itat ivos e quant itat ivos de ava I Iaçan econom Ica, fi
nance Ira e s o c ia I.

- Conceitos de sistemas SOClo-cconomlcos.

M~todos de claboraçao e programaçao de projetos.

- Pr~tica de campo, levantamentos de inventarias, custos e

mos.

cnnsu

- Aval laçao economlca de projetos de pesquIsa.
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UNI D A D E IV

AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Respons~vel Dr. Evaristo Eduardo de Miranda

An~1 Ise e acompanhamento dos sistemas de cultivo ao nivel de cam
po (interaç~es cl ima/solo/planta/t~cnicas culturais).

An~1 Ise e acompanhamento dos sistemas de crlaçao ao nivel de pro
dutor (interaç~es clima/forragem/animal/t~cnicas de manejo).

M~todos de identificaç~o e hierarquizaç~o dos fatores que
tam a produç~o e produtividade.

. .
I m t

- Definiç~o e implantaç~o de testes explorat;rios e
de ava Iia ç a o .

experimentos

An~1 Ise e acompanhamento dos sistemas de produç~o ao nivel de
propriedade (interaç~es sistema de cultivo e de criaç~o com es
truturas de produç~o).
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3. Origem e Refer~ncias dos Participantes

01. ADEMAR REIS FILHO
Pesquisador
Difus~o de Tecnologia
EPABA
UEP-Paraguaçu
Caixa Postal: 23
46.880 - ITABERABA - BA

02. ADEMIR ABREU FIALHO
Pesquisador
Planejamento Agrfcola
EPAMIG
Av. Amazonas, 115 - 5º/7º andares
Caixa Posta I: 515
30.000 - BELO HORIZONTE - MG

03. ALFREDO MELHEM BARUQUI
Pesquisador
Pedologia
EPAMIG
Av. Amazonas, I15 _. 5º/7º andares
Caixa Postàl: 515
30.000 - BELO HORIZONTE - MG

04. ANTONIO PEDRO MATIAS HONÓRIO
Coordenador
Administraçao Rural
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Posta I: 23
56.300 - PETROLINA - PE
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05. ANTONIO SOARES FILHO
T~cnico em Planejamento
Pesquisa/Extens~o
CEPA-PB
Rua Capit~o Jos~ Pessoa, 85/89
Jaguaribe
58.000 - JOÃO PESSOA - PB

06. ÁUREO GUEDES FILHO
Coordenador Regional de Pesquisa
manejO Animal
EMEPA-PB
Av. Epit~cio Pessoa, 1883
Tambauzinho
Caixa Posta I : 275
58.000 - JOÃO PESSOA - PB

07. BENEDITO LUIZ ALMEIDA
Coordenador Regional S;cio-Economia
Administraçao Rural
ACARPA
Ca ixa Posta I: 18 I
85.500 - FRANCISCO BELTRAO - PR

08. CíCERO CORREIA DOS SANTOS
Assessor T~cnico
Planejamento Agrfcola
CEPA-AL
Rua Cincinato Pinto, 348 - 2º andar
Centro
57.000 - MACEIO - AL
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09. DIRCEU PLACIDO SANTOS
Pesquisador
Fitopatologia
EPABA
Km 05 da Rodovia Ribeira do Pombal-Mirandela
48.400 - RIBEIRA DO POMBAL - BA

10. FÁTIMA REGINA DE BARROS
Soci~loga
Sociologia Rural
IEA
Av. Miguel Stefano, 3.900
04.301 - SÃO PAULO - SP

II. FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE
Agr~nomo
CNPA
Rua Oswa Ido Cruz, I 143
Bairro Centen~rio
Caixa Postal: 174
58.100 - CAMPINA GRANDE - PB

12. GABRIEL CORREA
Difusor de Tecnologia
Difus~o de Tecnologia em Seringueira e Dend~
CNPSD
Km 29 da Rodovia Itacoatiara/Manaus - AM 010
Caixa Postal: 319
69.000 - MANAUS - AM
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13. HERIVELTO HOLOWKA
Coordenador Regional S~cio-Economia
Administraç~o Rural
ACARPA
Ca ixa Posta I: 181
85.500 - FRANCISCO BELTRÃO - PR

14. IVAN NAZIF
Pesquisador
Economia
GIA
Cas i I Ia 6122
Correo 22
SANTIAGO - CHILE

15. IVAN TRINDADE
Pesquisador
Mecanizaçao Agrfcola
EMPARN
Av. Prudente de Morais, 836
Bairro Tirol
Ca ixa Posta I: 188
59.600 - NATAL - RN

16. JOÃO JANES V IANA
Coordenador de Atividades de Pesquisa
Irrigaç~o/Pastagem
EMEPA
Av. Epit~cio Pessoa, 1883
Tambauzinho
Caixa Postal: 275
58.000 - JOÃO PESSOA - PB
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17. JOÃO MARIANETTI BRAGA
Pesquisador
Difus~o de Tecnologia
Empresa de Pesquisa Agropecu~ria da Bahia
Ca ixa Posta I: 17
44.900 - IRECÊ - BA

18. JOAO REIS GARCIA
Pesquisador
Genetica
CEPLAC
Km 22 da Rodovia IIh~us-Itabuna
Ca ixa Posta I: 7

45.600 - ITABUNA - BA

L9. JOSÉ FLAMARION DE OLIVEIRA
Pesquisador
Fitomelhoramento
EMPARN
Av. Prudente de Morais, 836
Bairro Tirol
Ca ixa Posta I: 188
59.600 - NATAL - RN

20. JOSE LUIZ PINTO DUARTE
Estagiario
Solos
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE
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21. JOSÉ TADEU SANTOS OLIVEIRA
Tecnico em Planejamento Agricola
Planejamento Agricola
CEPA-PI
Rua Coe Iho Rodr igues, 1647
64.000 - TERESINA - PI

22. JOSÉ VALDEILSON SALLES DA SILVA
Assessor T~cnico
Planejamento Agricola
CAR/SEPLANTEC
Av. Antonio Carlos Magalhaes, s/nº
Edificio Monte Rey
40.000 - SALVADOR - BA

23. LAURO RAMOS TORRES DE MELO FILHO
Pesquisador
Zootecnia
EPACE-CE
Estrada p/ Açude Cedro - Km 05
60.000 - FORTALEZA - CE

24. LUIZ DE SENA
Diretor de Instituiç~o e
Coordenador de Projetos
Sociologia e Economia
IRFED
49, rue de Ia Glaci~re
75.013 - PARIS
F R A N ç A
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25. MALIMIRIA NORICO OTANI

Sociologia
IEA
Av. Miguel Stefano, 3.900
Água Funda
04.301 - SÃO PAULO - SP

26. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE SENA
Assistente executivo
Sc';cio-Economia
CNPMF
Rua Dr. Lauro Passos, s/nº
Caixa Postal: 007
44.380 - CRUZ DAS ALMAS - BA

27. MARIA HELENA DE ARAUJO
T~cnico de Planejamento Agricola
CEPA-CE
Av. Almirante Barroso, 601
Praça Iracema
60.000 - FORTALEZA - CE

28. MARIA DE JESUS NOGUEIRA AGUIAR
Pesquisadora
Soc io Iog ia Rura I/C I imato Iog ia Agr ico Ia
UFPB (giplaine Duqu~)
Deptº de Sociologia e Antropologia
Rua Aprigio Veloso, s/nº
58.100 - CAMPINA GRANDE - PB
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29. MARIA DE LOURDES DE O. SANTOS
Estagiaria
Geografia
UEPAE/Aracaj~
Av. Beira Mar, s/nº
Sementeira
Ca ixa Posta I: 44
49.000 - ARACAJÚ - SE

30. PAULO AUGUSTO DA COSTA PINTO
Pesquisador (Diretor)
Solos e Nutriçao de Plantas
FAMESF
Av. Edgar Chast inet Gu imaraes, s/nº
48.900 - JUAZEIRO - BA

31. PAULO RENATO F. FRANZ
Pesquisador
CPAC
BR 20 - Km 18 - Rodovia Brasf I ia/Fortaleza
Caixa Posta I : 70023
73.300 - PLANALTINA - DF

32. RAILDA VIEIRA DA SILVA
Assessora em Fitotecnia
Traç~o Animal e Desenvolvimento
de Comunidades Rurais
EMATER-BA
Rua H~I i o Borges, s/nº
46.880 - ITABERABA - BA
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33. SONIA REGINA DA PAZ
T~cnico Agricola (Estagi~ria)
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

34. VANUZIA DE FÁTIMA SOUZA GUSMÃO
Engº Agr;nomo
Assessora T~cnica
CAR/SEPLANTEC
Av. Antonio Carlos Magalhaes, s/nº
Edificio Monte Rey - 3º andar
40.000 - SALVADOR - BA

35. VIKTOR CZAJKOWSKI
Ensino
UFPR
Av. Manoel Ribas, 4037
80.000- CURITIBA - PR

36. XIMENA QUEZADA
Pesquisadora
GIA
Casi lia 6122
Correo 22
SANTIAGO - CHILE
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4. Lista de Professores Convidados

01. ANTONIO CARLOS SCHIFINO
MS. em Geografia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

02. CARLOS VALDIVIESO
MS. em Drenagem e Sal inidade
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

03. CÉSAR WILLIAMS
Agroeconomia
CAR/SEPLANTEC
Av. Ot~vio Mangabeira, s/nº
Edificio Monte Rey
40.000 - SALVADOR - BA

04. EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA
Dr. em Ecologia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

05. GABRIEL VIVALLO PINARE
Dr. em Economia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE
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00. GILBERT J .A . VALLEE
Sistcmd de Produçao
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

07. GILLES RICHÉ
Pedologia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 2.1
56.300 - PETROLINA - PE

08. IÊDO BEZERRA SÁ
Bot~nica
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

09. JOSE NILTON MOREIRA
Agronomia
CAPTSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

10. JOSE RENATO FIGUEIRA CABRA L
Sociologia
EMATER-BA
Av. Ot~vio Mangabeira, 15.649
Caixa Postal: 727
40.000 - SALVADOR - BA
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I I. JOSÉ ROBERTO MIRANDA
MS. em Ecologia
7, rue de Ia Friperie
34000 - Montpel I ier
F R A N ç A

12. LUIZ EDUARDO MANTOVANI
Dr. em Geologia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

13. LUIZA TEIXEIRA DE LIMA
Manejo de Solo e Água
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

14. MALAQUIAS AMORIM
MS. em Agrometeorologia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

15. MANOEL CORREA DE ANDRADE
Dr. em Geografia
Rua da Amizade, 94
Aptº 401 "A"
50.000 - RECIFE - PE



16. MARCIO BARTOLOMEU ALVES SILVA
Dr. em Economia
Rua Antonio falcao, 254
Aptº 604 - Boa Viagem
50.000 - RECIFE - PE

17. MICHEL LAUNOI·S
Dr. em Eco-M~thodologiste
PRIFAS/GERDAT
B.P. 5035
34032 - Montpe I I ier Cedex
F R A N ç A

18. MOHAMMAD M. CHOUDHURY
Dr. em Fitopatologia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE

19. PAULO SÉRGIO S. MAGALHAES
MS. em Hidrologia
CPATSA/EMBRAPA
Ca ixa Posta I: 23
56.300 - PETROLINA - PE

20. ROGERIO ALVES DE SANTANA
Agronomia
CPATSA/EMBRAPA
Caixa Postal: 23
56.300 - PETROLINA - PE
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21. RONNIE PHILLIPS FINSHI
Agroeconomia
CAR/SEPLANTEC
Av. Ot~vio Mangabeira, s/nº
Edif~cio Monte Rey
40.000 - SALVADOR - BA

22. SEVERINO G. DE ALBUQUERQUE
MS. em Produç~o Animal
CPATSA/EMBRAPA
Ca ixa Posta I: 23
56.300 - PETROLINA - PE

23. VICTOR CELSO DE CARVALHO
MS. em Sensoriamento remoto
INPE/CNPq
Caixa Postal: 515
12.200 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
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5. Objetivos do Curso e E,ppctativas dos Treinando~.

Um dos principais objetivos do curso e ~ de sensibi I izar e ca

pacitar o treinando na uti I izaçao de m~todos de pesquisa agropecu~

ria que possibi I item identificar, de modo circunstanciado, o que

limita a produç~o e a produtividade ao nTvel do agricultor. Os par

ticipant0s do curso s~o em geral dirigentes de pesquisa ou de ex
tens~o rural, professores de escola de agronomia, tccnicos do SIS

tema EMBRAPA e EMBRATER, economistas, soci;logos e agronomos, tra

balhando com planejamento e desenvolvimento rural.

Na maioria dos casos devido a problemas burocr~ticos e admi

n istrat ivos, os nomes e e s p e c ia I ida de s dos part ic ipantes do curso
s; ficam conhecidos na S0mana que antecede o evento. Visando ade
quar os objet ivos do curso, sua progl~amaçao e expectat iva dos tre i-
nandos, a coordenaç~o tem so I ic itado aos part ic ipantes que

quem pelo menos 100 objetivos que eles esperam atingir no decorrer

indi

do curso.

As respostas obtidas neste ano foram grupadas,no caso de se

rem an~logas;e organizadas dentro da sequ~ncia em que foram dadas

as quatro unidades do curso. Sao as seguintes:

- Aprimoramento dos conhecimentos de fotointerpretaç o e de uso do

sensoriamento remoto na agricultura (imagens de radar, sat~lite

LANDSAT) (9 vezes).

- Aprender a definir as melhores tecnologias a

aos recursos naturais disponTveis (3 vezes).

serem associadas

- Avaliar a influ~ncia do clima sobre o conjunto de problemas da

agricultura (4 vezes).

- Obter i nformaç~es sobre a ava I iaçao de recursos h idr ic o s de su
- -pe r f i c i e e sua utilizaçao racional (3 vezes).
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- Dcterminaçao dos fdtnre~ Ll serem lc-v a d o », em cllntu p a r e d i f c-r-c- n

clar-se unidades de paisagens (2 vezes)

- Metodos de an~ I Ise do espaço rural para identificar os prlncl
pais par~metros que determinam os sistemas produtivos (6 vezes).

- --- Caracterizaçao da aptidao agricola das terras e dos problemas de
- -cro se o e salinizaçao do solo (2 vezes)

o nh c-c i mc nt.o de conceitos c- defin,ç~es relativos a espaço rura I,

reglao, zoneamento agroccol;gico, morfopedologia, geomorfologiu

(5 ve z c s ) .

- M~todos de cartograf ia ap I ic a d o s a pesqu I sa ao n iv c I de produtor

(2 vezes).

- Alternativas para diversificaç~o agrfcola nas arcas irrigadas

(2 vezes)

- Avaliaçao do potencial e uso a qr-o n o m r c o das unidades de solo e

de paisagem (3 vezes).

- M~todos para selecionar areas representativas visando a e n a l r s c-

dos sistemas de produçao (6 vezes).

- "Me t o d o s de an~lise da evoluç~o fundi~ria".

-·"Seleçao e caracterizaçao de produtores".

- "Ap l i c e b i Li de dc dos trabalhos de tipificaçao de propriedades".

- "At e ndo r- melhor as correlaçoes e procedimentos para realizar uma

amostragem do universo dos pequenos produtores".

- "M~todos para seleç~o de uma amostra de agricultores em uma are a
dada".

- "Melhorar conhecimentos na area de formulaçao e ident ificaçao de
- -pesquisas sobre o impacto socio-economico das tecnologias dos

sistemas de produçao dos agricultores".
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- "Co nb c c c-r- t. c c n ic e s d(' cl'vu I Iaçao c c o n orn It'cl d c- p r o p r- i c d e do s. rlJ
rals

- "Analisar a situaçao das despesas de consumo fami l i e r- da pequ~
na propriedade".

"Angariar conhecimentos sobre' , ,a soclo-economla do produtor rural
, . . I1nas suas varias catrgorlas .

- "Reconhecer o p e p c I de- suje' ito e nao de objeto dos agricultores
no desenvolviment.o rural".

- "Como estudar a relclç~o benef~cio/custo numa pequena fazenda".

- "Ana I isar econom icamente as tecno I og ias novas a fim de adaptar a
cada Estado".

"Detectar problemas de amostragem na pesquisa , .SOC Io-econom Ica com
pequenos produtores".

"Conhecer as melhores e as mais economlcas tecnicas de manejO de
agua e solo".

"Obter conhecimentos globais na area de

çao e sistemas de produç~o".

, 'SOClo-economla, Irrlg~

, -- "Verificar ate que ponto a extensao rural podera contribuir pa

ra o uso e difus~o das novas metodologias aquI desenvolvidas".

- Buscar informaçoes sobre a poss iv c I imp I ementaçao da propostcl

de geraç~o e difus~o de tecnologia do Projeto Nordest.e para toda

sua ~rea de atuaç~o ao n~vel regional e ter compreensao das I imi
taç~es que a tecnologia encontra em funç~o das condiçoes economl
cas e pol ~ticas do Nordeste brasi leiro".

- "Co mp r-oc nd c r- melhor a pol~tica cient~fica f' tccnologica para n o s-

sa regiao"

- Me I horar c o n h e c imentos sobre a ap I icaçao da soc io I og ia rura I na

pesquisa ao n i v c l de p r o du t.or- (4 vezes).



" --,

- "Obter s ub s id ios no s.e n t. ido d c- ep r-e n d c r d c o n h e c o r- me- Ihor u r e e

I idade do produtor dentro de um contexto social c cconomlco"

"Conhecer novas tecnicas de pesquisa sociol~gica ao nfvel de pe

queno produtor".

"Ampliar a experi~ncia na area de pesquisa social".

Caracterizaçao das condiçoes soclo-economlcas dos agricultores

(8 vezes).

Conhecer m~todos de levantamento do . .soclo-economlco ao nfvel

produtor (6 vezes).

- Caracterizar empiricamente o peso das estruturas agrarlas

os sistemas de produç~o (2 vezes).

sobrE'

- Aprofundar a I~gica da rcpartiç~o espacial dos produtores

z e s ) •

(2 vc

M~todos para claboraçao do perfi I agro-socio-economico dos peque

nos produtores (3 vezes).

- "Visual izar as tecnicas que permitam a caracterizaçao e o estudo

do meio rural com a melhor forma de estudar os seus problemas".

- "M~todos e prob Iemas I igados a an~ I ise de dados secundar ios quan

do o pr~prio INCRA diverge do IBGE".

- "Uti I izaçao dos dados do meio agrfcola na elaboraçao de projetos

cond izentes com a rea I idade do pequeno produtor".

- "Aprofundar a I~gica econ;mica dos agricultores atraves da anal I

se de casos concretos".

- Entender os fatores que I im itam a produçao e a produt iv idade n o

pequena agricultura (8 vezes).

- Ver ificar como ap I icar os m~todos a me Ihorar a produt iv idade no

meio rural (6 vezes).
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prlos pequenos produtoresu• ut i I izadu

Caractcr;zaçao dos S;stcmas tecn;cos de produçao (6 vezes)

Conhecer as novas tcen;cas de aval 'açao do potenc;al
mico de uma proprirdadr (4 vezes).

- "Aval;ar o s;stema d. Produç;o como um todo ou em partes".

a9ro-econ~

- "Metodos para ver, f; co r- a produt, v; dade no me; o r ura I" .

- Oef; n iç;o de tceno I09; a s adequadas aos prob lemas tecn; c o s, dos
agricultores (8 vezes).



6. P Ia nos d c- A u Id c- C o n t o ;J d o do ('u r s ()

A razao da pub I I caçao dos p Ianos de au Ias dadas, durante o I I I

Curso sobre M~todos de Pesquisa ao Nrvel de Produtor, reside na

preocupaçao em fornecer aos t~cnicos e dirigentes da pesquisa, da
-e>..tensao, do ensino c do desenvolvimento rural, uma vlsan detalha

da dos conjuntos dos t;picos apresentados durante este evento. Sem

infer ir d e qua I idade e do aprove itamento dessas au Ias, a leitura

desses planos d~ uma id~ia do quanto eles se coadunam com os obj~

tivos do curso e as expectativas dos treinandos. Eles podem perml

tir a futuros participantes uma vis~o mais circunstanciada do con

teudo das aulas mesmo que possam ocorrer mudanças na programaçao.

Os planos de aula sao apresentados a seguir, por unidade.



UNI D A D E

ASPECTOS DE METODOLOGIA CIENTíFICA NA PESQUISA
AO NíVEL DE PRODUTOR

Evaristo Eduardo d0 Miranda

I. Pcsqu isa ao n iv e I de produtor.

I. I. Principais objetivos
I. I. Conhecer uma situaç~o
1.2. Estudar um fen~meno
1.3. Reconstituir uma din~mica
1.4. Gerar recomendaç;es e/ou genera II zaçoes

1.2. Me ios ut i I izados
1.2.1. Difusos
1.2.2. Concentrados

1.3. Questoes ~ respostas

2. Elaboraçao de um protocolo de pesquisa no meio rural.
2. I. M~todo cientifico
2.2. Formulaç~o de quest~o cientifica

2.2. I. Revisao dos conhecimentos
2.2.2. Relaç~o entre a revisao de conhecimentos e os ob

jetivos da pesquisa
2.2.3. Diferenças entre objeto, objetivo e finalidade da

pesquisa

2.3. Definiç~o de um protocolo de pesquisa
2.3. I. Pertin~ncia das vari~veis
2.3.2. Abrang~ncia do protocolo
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1. Mctodos dc amostragcm

J. I. Prob Iemas de amostragem

.1. I . I. Base de sondagem

3. I .2. Descrever o produtor

3.2. Tipos dp estrat~gias de amostragcm
.1.2. I. Amostragem a Ieat~r ia

3.2.2. Amostragcm sistcmatica

1.2.3. Amostragem estratificadG

1.2.4. Amostragem estratificada-aleat~ria-progress'va

4. Pertin~ncia de varlavels a observar

4.1. Classificaç~o e diferenças entre descritores,
c fatores.

4.2. Vari~veis explicativas e cxplicadas

4.1. Variavcis de estado e de açao
4.3.1. Estado

4.3.2. Aç~o

4.3.2.1 Açao natural

4.3.2.2. Açao artificial
4.4. Vari~vcis pr~ximas e distantes

4.4. I. Pr~x ima

4.4.2. Distante
4.5. Variaveis quantitativas e qual itativas

4.5. I. Quantitativas discretas e continuas

4.5.2. Qual itativas pol it;micas

4.5.2. I. Sem estrutura

4.5.2.2. Com estrutura
4.6. Vari~veis s n a l i t i c a s e s i n t ct j c a s

4.6.1. Anal Tticas

4.6.2. Sint~ticas

varlavels
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4.7. Vari~vpis simplps e combinadas

4.7. I. Variavel simples

4.7.2. Vari~vel combinada

4.8. Vari~vel ponderada



METODOS DE CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO DO MEIO NATURAL

Luiz Eduardo Mantovani

I. Apresentaçao de varias aproxlmaçoes existentes para identifica

çao, caracterizaçao e cartografia de unidades ambientais

1.2. Escalas espacio-temporais de percepçao das compon0ntes ff
slcas e biol;gicas do meio ambiente.

I..~. Tipos de mapeamento ut i I iz a d o s

I .4. Integraçao de fatores c I imat ic o s

1.5. Cornp o s içao de si nt e s e s dos estudos rea I iz a d o s segundo o
enfoque e a escala escolhidos.

1.6. Material e instrumentos adequados aos sucessIvos

de aproximaç~o.
1.6.1. Nivel m r c r o s c op r c o

. .nlvcls

1.6.2. Nivel macroscoplCO

.6.~. Fotografias a;reas

.6.4. Sensores remotos e teledetecç~o
1.6.5. "Instrumental metodol;gico" e sist~mico

2. Uso de fotografias e Imagens na identificaç~o de paisagens ru

rals.

2.1. Fotografias aereas
2. I. I. Caracteristicas geometricas de fotografias aereas

2. I .2. Compos iç~o dos fotomosa ic o s

2. I ..~. Vis~o
, ,

estereoscopica e estereoscopios

2.1.4. Tipos de emulsoes fotogr~ficas disponfvcis

2.2. Sensores remotos
2.2. I. PrincTpios de funcionamento e de construç~o de

Imagens.
2.2.2. Tipos de sensores: pancromatico, multiespE'ctral,

infravcrmelho termal e radar.



2.2 ..i. Noçocs de- interpret.açao de Imagens

1. Paisagens rurais

1. I. Noç~es gerais c natureza dos componentes

1.2. Desenvolvimento de legendas matriciais

3.3. Apl icaçoes dc legcndas matriciais em trabalhos de planej~
mcnto, pesquisa e extensao.



CLIMATOLOGIA APLICADA NA CARACTERIZAÇAO

DO QUADRO NATURAL

Evaristo Eduardo de Miranda

Luiz Eduardo mantovani

I. Introduçao. General idades

2 . Fontes de informaç~o para obtenç~o de dados c I imato Iog icoe;

2.1. Rede oficial e paralela

2.2. S~ries e consist~ncia

3. Analise, crftica e homogeneizaç~o de dados pluviom~tricos

3. I .

3.2.

3.3.

3.4.

Vetor regional

Programas de homogeneizaçao numerlca
An~ I ises gr~f ic e s , cartogr~f icas e n urn e r- 1 cas

Bancos de dados homogcneizados

4. Rcpartiçao espacial das precipitaçoes
4. I. Densidade da rede. Problemas praticos

4.2. Variabilidade espacial das chuvas

4.3. Par~metros de infer~ncia
4.4. Modelos estatfsticos e matem~ticos

4.5. Exemplos de realizaç;es pr~ticas - Progr mas

5. Rcpartiçao.temporal das precipitaçoes

5. I .

5.2.
5.3.

5.4.

Repartiçao temporal e leis de distribuiçao

Probab i I idades de chuva - Ajustes estat is t; ic o s

Rclaç~o entre variabi I idade espacial e temporal

Exemp Ios de rea I iz a ç o e s prat icas. Prob lemas

6. Q u a I if ic a ç ~ o d o e s p a ç o I' u r él I do p o n t o d e v is t a c I ima t o Io 9 ic o

6. I .

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

, -Niveis de qual ificaçao

Par~metros de qua I if icaç~o. Diagrama ombroterm ico

Balanço hfdrico. Modelos
Cartografias associadas ao ablanço hidrico
Apl icaç;es pr~ticas



7. Requi~ito~ mlnlmo~ par~ o acompanhampnt() d~ fen;m~nos e even

tos c I ima t ic o s ao n ~v o I de produtor

7. I. Aparelhagen~ de campo

7.2. Dispo~itivo~ m~nimos de acompanhamento

7.j. Aplicaçoes e problemas

8. Relaç~es entre fen;meno~ c l i m a t i c o s a diversos n r v e i s de per

cepç~o na escala do tempo c do espaço

8.1. Quest~o da variabi I idade

8.2. Mecanismo~ de circulaç~o geral da atmosfera em zona tro

pical. O caso da regi~o Nordeste

8.3. Recurso~ oferecidos pela teledetecç~o espacial Os ~ate

I ites meteorol;gicos e de recursos naturais

9. Conc Iu s o e s e ind icaçoes b ib I iogr~f ic e s



SALINIDADE E SALINIZAÇÃO DOS SOLOS

Carlos R. Valdivieso

I. O problema de sal inidade: origem, o c or-r-e n c r e , caracteristicas

dos solos salinos, tipos de sais e classificaç~o.

2. A salinidade e seu efeito nos solos e as culturas.

3. A salinidade e a sua relaçao com a Irrlgaçao.

4. Ou e I ida de da agua de Irr Igaçao.

5. Metodos de pesquisas em problemas de sal inidade.

5.1. Diagn~stico de areas sal inas

5.2. Pesquisas para melhoramento e manejO de solos sal inos.

5.3. Pesquisas para identificaç~o da resposta das culturas e

seleç~o de culturas tolerantes.

5.4. Pesquisa sobre o uso e aproveitamento das aguas sa I Inas
. .na Irrlgaçao.
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APLICAÇÃO DO SENSORIAMENTO REMOTO NA AGRICULTURA

Victor Celso de Carvalho

I. I n t r o du c e o

I. I. Apresentaçao geral do INPE

1.2. Apresentaç~o do programa de ap I icaçoes espac ia is
1.3. A ~nfase na ~rea de sensoriamento remoto

2. O sensoriamento remoto

2. I. Genera I idades sobre o s e n s o r- iamento remoto

2.2. As principais caracteristicas de sistemas orbitais de co
leta de dados

2.3. A ~nfase sobre os satelites da s e r j e LANDSAT

3. As apl icaçoes na agricultura

3.1. As justificativas do seu uso
3.2. A sua importancia para a agricultura brasi leira

3.3. A sua comparaçao com os metodos convencionais
3.4. A metodologia de uti I izaç~o de dados LANDSAT em

agrTcolas

3.5. Exemp Ios de ap I I caçoes

areas



AVALIAÇAO DE RECURSOS HíDRICOS DE SUPERFíCIE

Paulo S~rgio de Souza Magalhaes

I. A hidrologia e o ciclo hidrologico

2. A bacia hidrogr~fica como unidade de espaço e planejamento

3. Relaçao chuva-escoamento

3. I. Precipitaçoes
Tipos
Mediçao
Var iab i I ida de no tempo e no espaço
Precipitaç~o m~dia
Relaç~o intensidade-duraç~o-frequ~ncia

3.2. Escoamento superficial
Fatores influentes
- Área da bacia
- Forma da bacia
- Topografia
- Vegetaçao
- Solos
- Ut i I izaç~o e a Iteraçoes a montante

Grandezas caracteristicas
- Vazao
- Frequ~ncia
- Coeficiente de defl~vio

-- Tempo de concentraçao
- Nfvel da agua
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Mediçao da vazao

Mo I inete

Flutuador

Vertedores

Outros m~todos

Curvas representativas

- Curva chave
- Fluviograma ou hidrograma

Hidrograma de cheia

4. Metodos de transformaç~o chuva-escoamento
- Modelos estocaticos e determinfsticos

- F~rmulas empfricas

5. Exercicios praticos
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U N D A D E I I

o PROCESSO DE GERAÇÃO E ADOÇAO DE TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA EM PERNAMBUCO

Mareio Bartolomeu Alves Si Iva

- -I. Aspectos teoricos-metodologicos

I. I. Natureza do problema

1.2. Hipoteses sobre o processo de geraçao e adoçao de tecno
logia nos paises centrais.

1.3. Limites destas hipoteses no caso brasi leiro

I.4. A Iguns estudos rea I iz e d o s sobre a mudança tecno I;g ica no
Bras i I .

1.5. Uma proposta me t o do I;g ica para a an~ I ise da mudança tec
nolZ,gica.

2. O processo de geraçao e adoça o de tecnologia em Pernambuco

2. I. O papel do Estado no processo de mudança tecnolZ,gica

2.2. O sistema organizacional de geraç~o e transfer~ncia de
tecnologia.

2.3. A participaçao dos grupos sociais neste sistema
2.3. I. Conf I itos de interesses

2.3.2. A participaç~o de grupos dominantes locais na po

I ftica tecnol~gica.
2.3.3. O sistema estadual de pesquisa: resultados alcan

çados.

2.3.4. Sistema atual

3. E Iementos para a e Iaboraçao de uma p o I iti ca tecno I;g ica

3. I. Aspectos metodolZ,gicos



.~. 2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

40

Uma abordagem mu It: id is c ip I inar

A diversidade agroecol~gica e s~cio-econ~mica da reglao:
necessidade de uma reformulaç~o.

Os efeitos assim~tricos da mudança tecnologica: necessl

dade de uma melhor distribuiçao do excedente gerado.
Adequaçao da pol ftica econ~mica ao processo de mudança
tecnol~gica.

A estrutura agr~ria regional

Tecnologia e sociedade.
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SOCIOLOGIA APLICADA AO ESTUDO DO QUADRO AGRÁRIO

Jose Renato Figueira Cabral

I. Porqu0 da Sociologia na pesquIsa dos pequenos produtorps

I. I. Import~nc ia s o c ia I e e c o n o m Ic a desse c o n t: ingente
1.2. Compreensao da estrutura de produçao camponesa

1.3. Compreensao das relaç;es sociais existentes entre grupos,
comunidades e classes.

1.4. Mudança social no meIo rural

2. O que e a Sociologia

2.1. Sociologia r ur e l - c o nt e u d o

2.2. Temas estudados ppla Sociologia

2.]. Correntes te~ricas:
- hist~rico-estrutural

- funcionalista
2.4. Problemas existentes e emergentes

3. Populaç~o

3. I .

3.2.

3 . 3 .

3.4.

3 .5 .

Populaçao total

Populaçao rural-urbana

Evoluçao
Tend~ncias
Representaçao numerlca

gr~fica
cartogr~fica



42

4. Problema fund,~rio

4. I. Questao social

4.2. Questao agrarla

4.3. Questao agrfcola

4.4. Area dos pequenos agricultores face a area total do muni
ClplO.

4.5. Medida de quantificaç~o da concentraç~o da terra - indi
ce de GINI.

5. Um caso estudado na Bahia.- Exemplo

6. Exercicio para o c~lculo do indice de GINI.

7. Conclusoes



ELABORAÇAO DE UM PERFIL AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO
DE PEQUENOS PRODUTORES

Evaristo Eduardo de Miranda

I. M~todos de obtenç~o de dados

I. I. Problemas de amostragem
I. I. Estratificaçao agroecol;gica
I.2. Estratificaç~o socio-economica
I.3. Definiç~o aleat;ria das propriedades

1.2. Protocolo de levantamento
1.2. I. Def in iç~o de um protoco Io de Ievantamento em apro

xlmaçoes sucessivas.
1.2.2. Definiç~o dos descritores e varlavels
I.2.3. Question~rios e questoes
I .2.4. Campanha de ap I icaç~o
I .2.5. Cr iti ca, homogene izaçao e armazenamento dos dados

1.3. Exemplo do Terminal Port~ti de computador (TERPORT) usa
do na aquisiçao de dados.

2. M~todos de tratamento de dados

2. I. Tratamentos estat r st icos
2. I. I. Consist~ncia dos dados agregados
2. I.2. Consist~ncia dos dados desagregados
2. I.1. Correlaç~o, regress~o simples e m~ltiplas. Pacote

SAEST. Outros programas.

2.2. Tratamentos matematicos
2.2.1. Quadros e tabelas
2.2.2. An~lises multivariadas
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2.2.2. I . Ana I I se em componentes . .principais

2.2.2.2. Analise fatorial de correspond~ncia

2.2.2.J. An~llse discriminante

2.2.2.4. Classificaç~o hierarquica ascendente

J. M~todos de- interpretaçao e an~ I I se

J. I. Caractcr izaç~o da di ferenc iaç~o ex ist e nt e no un I verso dos

pequenos produtores.

3.2. Situaç~es agricolas e diferenciaç~o camponesa
3.3. Tipologias e amostras de pequenos produtores. Aspectos

teoricos.

4. Produtos e exemplos praticos

4.1. Perfi

4.2. Perfi

agro-socio-economico - intermunicipal
dgro-socio-economico - intramunicipal

4.3. Tipologias de produtores

4.4. Amostras de propriedades
4.5. Amostras de produtores

5. Protocolo de acompanhamento das unidades amostradas

5. I. Propriedade como um todo ou toda propriedade?
5.2. Sistemas agr ic o Ias X sistema de produç~o X sistemas tecn i

coso
5.3. Pir~mide metodol;gica: articulaç~o entre diagn;stico e

acompanhamento.

6. Conclus;es
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REPARTIÇAO ESPACIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES

Jos~ Ni lt o n Moreira

Rogerio A. de Santana

I. Condicionantes da repartiçao espacial dos agricultores

I. I. Fatores agro-ccologicos

1.2. Fatores . .soclo-economlcos

I.j. Fatores historicos

1.4. Outros fatores

2. Particularidades inerentes aos pequenos agricultores no que

se refere a sua repartiçao espacial.

2. I. Tamanho das unidades de produçao

2.2. Estrutura de produç~o

2.3. Relaçoes sociais de produç~o

2.4. Parcelar agricola

2.5. Din~mica de ocupaçao

3. Sugestoes praticas no que se refere a elaboraçao de um plano

de amostragem.

3. I. Estrat~gia de progressao espacial

3.2. Estrat~gia de progressao temporal

3.3. Seleçao de propriedades

3.4. Seleçao de produtores

4. Conclusao

4.1. Exercicio pratico



U N D A D E I I I

DESENVOLVIMENTO RURAL NO BRASIL

Antonio Carlos Schifino

I. Introduçao

1.1. Conhecimento da real idade, natureza e sociedade

1.2. Desenvolvimento versus crescimento economlco

I..3. Pcsqu isa, uma demanda da soc iedade

2. O processo de' ocupaçao do terr itor io bras i Ie iro

2. I. Co Io n izaç~o europe I a: expansao do cap ita I ismo

I ista

- Base da expansao na col~nia
Grande propriedade

Monocultura,produç~o para mercado externo

Mao-de-obra escrava (meio de produç~o/mercadoria)

mercanti

Sistema de capitanias e sesmarlas

2.2. O Nordeste: primeiro espaço interno que conheceu uma or

ganizaç~o da produç~o atrav~s da cana-de-aç~car.
- O semi-arido

Extensao da Zona da mata

Pecuaria

2.3. A organlzaçao de novos espaços produtivbs: mudanças su
cessivas do eixo economlco.

O Centro-Su I: m I neraçao

O Sudeste: caf~

A Amaz;nia: borracha

O Sul do pafs: processo diferenciado, ocupado pela pro
duç~o fami I iar e pela nova colonizaç~o europ~ia.
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l. A mudança no Sistema Econ;mico Global s~cul() XIX

3.1. Capitalismo urbano-industrial nova divisao internacio
nal do trabalho.

3.2. Antigas col;nias, agora upaises perif~ricos", fornecendo

res de materias-primas e consumidores de manufaturados.
3.3. Estrutura Agraria: a quest~o fundi~ria, propriedade da

terra; Lei de Terras 1850/52: confirmaç~o da concentra
çao da propriedade da terra.

3.4. Produç~o de Mercadorias: ua vocaçao agr~rio-exportadora"

Inversao de capital externo na infra-estrutura do Su
deste

Agonia e tentativa de modernizaçao da dgro-industria ca
navlelra.

A expansao do algod~o

(as secas infcio dos ciclos - 1877) D. Pedro II

4. S~cu Io XX e a industr ia I I zaçao do Sudeste

1930 marco da mudança
Nova divis~o regional do trabalho social no Brasi I

o pape I da intervençao e di sc ip I inamento da e c o n o rn I a pelo
Estado (e seu papel como agente de acumulaç~o)
Ap~s a Segunda Guerra Mund ia I a cr ist a I izaçao do c e p i t e l i s

mo monopo I ist a .
A unificaçao do mercado nacional

5. O novo papel da agricultura
Produç~o de mercadorias para a usustentaçao" das importa
- -çoes de bens de produçao - Sudeste

Produç~o de a I imentos para o setor urbano- industr ia I

tenç~o do custo da força de trabalho)

(manu

~xodo rural e mlgraçao inter-regional

de reserva de m~o-de-obra industriais.

formaçao do exercito



Ca p i t.el i ze ç a o da agricultura nas arcas mais din~micas (redu

ç~o dos custos de produç~o para aumento da produtividade,

fator de aumento da remuneraçao do capital)

Relaçoes de produçao e trabalho no meio rural (distribuiç~o

das formas antigas)

6. Disparidades regionais e a intervençao do Estado

6. I. Intervençao do Estado na ordenaçao reg iona I, cr I açao de

organismos como SUDENE (pioneira), SUDAM, etc.
6.2. Industr ia Iizaçao do Nordeste: indu st r ias obso Iet a s e so

fisticadas, a extens~o do capital do Sudeste.
6.3. O Estatuto da Terra e o Estatuto do Trabalhador Rural
6.4. "Disparidade Regional" efeito da divis~o social do traba

Iho sobre o terr itor io (reg iona I izaç~o resu Itado da luta

de classes).



CONCEITOS BÁSICOS DE ECONOMIA

I. Definiç~o e conceitos basicos

I. I. Definiç~o de economia
I.2. Funç~es de uma organizaç~o social
I.J. O sistema de preços
1.4. Teoria e Teoria econ~mica

2. Conce itos de procura I oferta e equ I ibr io

2. I. Procura
2.2. Oferta
2.3. Equ i Iibr io
2.4. Impostos e subsidios
2.5. Excedentes do produtor e consumidor

3. Elasticidades aplicaç~es

3. I. Elasticidade uma funç~o
3.2. Elasticidade Ingresso
3.3. Elasticidade preço
3.4. Elasticidade cruzada

4. Produçao e oferta

4. I. Conceito funç~o de produç~o
4.2. Tipos de funçao de produç~o
4.3. Lei dos rendimentos decrescentes
4.4. Produtos total I m~dio e marginal
4.5. As tr~s etapas da funçao de produç~o
4.6. Transfer~ncias tecnologicas
4.7. Aplicaç~es de an~lises insumo-produto

4G

Ronnie Phi l f i p s
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5.0timizaça0
O ingress0 e a produçao

Os efeitos das mudanças de preços

Curva de procura de Insumos

6. Conceitos de custos

Custos de oportunidade
Custos fixos e custos varlavels

Custos marginais
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METODO DE PESQUISA EM SISTEMAS SÓCIO-ECONÔMICOS

Gabr ie I V iva I 10

Cesar W i I I iams

I. Introduçao

2. Conceitos

Sistemas

Sistema Rural-Agr~rio-Agrfcola

Sistema de exploraç~o agrfcola
Sistema de produçao da fazenda
Sub-sistema s~cio-econ;mico
Agroecossistema

Sistema artesanais ou de transformaç~o
Abordagem sistemica

O projeto como um sistema

J. A pesquisa - Desenvolvimento no meio rural

Caracterfsticas

Objetivos
Pesquisa - Desenvolvimento

Pr~-diagn~stico

. .soclo-economlco

Amostra

O ante-projeto

Pesquisa ao nfvel de fazenda
O projeto redesenvolvido da fazenda
Diagn~stico regional

Projeto de desenvolvimento regional

Modelo de pesquisa s~cio-econ;mica

4. Pesquisa socio-economica rural regional
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5. Pesquisa . .soclo-economlca do sistema fazenda

Identificaç~o e aval laçao dos I imites e componentes

Identificaç~o e aval laçao da força de trabalho

Identificaç~o e aval laçao de recursos naturais
Identificaç~o e aval laçao do patrimonio

Identificaç~o e aval laçao da estrutura e funç~o

Identificaç~o e aval laçao do sub-sistema . .soclo-economlco

Identificaç~o e aval laçao dos agroecossistemas

Identificaç~o e aval laçao dos sistemas de transformaç~o

Identificaç~o e aval laçao de outros Ingressos do sistema fa
zanda e do fazendeiro

Ava Iiaç~o do desempenho

6. Esquema do projeto fazenda

7. Diagnostico regional

Processamento das informaçoes

Conte~do do diagn~stico regional

8. Esquema de projeto de desenvolvimento rural regional

Pesquisa - Desenvolvimento e formulaç~o de projetos de de

senvolvimento regional
As bases de um projeto de desenvolvimento

Os sistemas de projeto



5.i

MÉTODO DE PROGRAMAÇAO DE SISTEMAS RURAIS

Gabr ie I V iva I 10

C~sar Wi II iams

I. Introduçao

Am~rica Latina, as potencial idades e as necessidades, planifi

caçao e o desenvolvimento rural.

2. Conceito

Planejamento
Fins, objetivos e metas

Planos,programas, projetos
Tipos de planificaç~o

A planificaçao e os projetos
O mercado e os projetos

3. Os projetos, os investimentos e o financiamento

Os investimentos
Classificaç~o pelas caracteristicas do fluxo de caixa

O financiamento

4. Criterios de analises de projetos

Alguns indicadores:
O tempo de devoluç~o dos investimentos

Hierarquizaçao
Vai
Tempo de devo Iuç~o dos invest imentos at ua I izados

Tir

BenefTcio/custo
Valor agregado
Ponto nivelamento



5. O risco e a inrerteza

Ajuste da taxa de desconto pelo risco

Ajuste pela certeza equivalente

6. A programaçao regional no Tropiro Semi-Árido

Aval iaç~o pr~via
Ecossistema

Rac iona I idade

Processos regionais

Instituiçoes regionais
Referencial tecnol~gico
Conflitos locais

Participaçao iniciativa privada

Formulaçao de objetivos, operaçoes, meios e recursos
Objetivos

Operaçoes, meios e recursos
Ava I iaçao contro Ie e retroa I imentaçao

O financiamento internacional

7. Projetos regionais ou sistemas de intervençao regional

Etapas de um sistema de intervençao municipal

Estrutura de um projeto regional
Diagn;stico regional

Perfi I do projeto regional

Estudo de v iab i I idade
O projeto de intervençao regional

8. O projeto fazenda - Projeto anual da fazenda

9. Pratica



MÉTono DE AVALIAÇAO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Gabriel Vivallo
Cesar W i I I ie rn s

I. Os pequenos produtores
- No Bras i I
- Na Bahia

2. Objetivos da aval iaçao

3. O sistema fazenda

4. Recursos, fatores, produto

5. O capital
- Capital de Inversao
- Capital de operuçao

6. I~a c io n a I id a d e d o a 9 r ic u It o r

7. Fatores e produto
- Externos

Internos

8. O consumo fami I iar
- Formas e periodicidade de levantamento

Entradas - saidas
Controle vertical

9. Lpvantamento de recursos
Força de trabalho
Inventaria de recursos fisicos I

M~lVe i s

Im~veis

. Dpprcciaçao
Uso atual do solo
Capacidade d(' uso do solo
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10. Balanço patrimonial da fazenda

Analise do balanço

I I. Custos

Diretos
Indiretos

Medios

Marginais e outros

12. Ingressos
Da fazenda
Do fazendeiro

13. O fi nanc iamento do consumo fam i I iar

14. Levantamento de custos de produçao

15. Levantamento da produçao agropecuarla

Produçao agricola - Vegetal
- Outras

Produçao pecuarla - De corte
- Outras

16. Levantamento de outros Ingressos da fazenda

17. Levantamento de outros Ingressos do fazendeiro
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U N I) A I) E IV

PESQUISA AGRONÔMICA AO NíVEL DE PRODUTOR

Evaristo Eduardo de Miranda

I. Agricult.ura c- e qr-o n orn i e

I. I. Co n c o itos o d e f in iç~('s
- ,1.2. Evoluçao h i st o r rc a da agricultura

I .3. Agr~nomos (' agronomia
I ..~. I. Ant igu idade

1.3.2. Paternidade arabc na clencra agronomrca
1.3.3. Evoluçao da agronomia do s c c u lo XVII ao s;'culo XIX

1.3.4. A agronomia como ciencia de relaçoes
1.4. Agricultura e agronomia no Brasi I

, ,

1.4.1. Pratica agricola
1.4.2. As escolas de agricultura

1.4.3. A pesquisa agropecuarla

1.5. As tarefas do agr~nomo

1.5.1. Campo da profiss~o

1.5.2. Campo da pesquisa

I .5.2. I. Estaçoes e Iaborat;r ios

1.5.2.2. Pesquisa ao nivel de produtor

2. Agronomia ao nfvel de produtor

2. I. Pos ic ionamento in ic ia I
2.2. Sintomas, sfndrome e diagn;stico

2.2. I. Formaçao profissional

2.2.2. Me t o d o s , conceitos, logfstica

2.3. Propriedade como um todo

2 ..1.1. Abordagem sist~mica I- analise de sistema
2.3.2. Abordagem pela teoria de conjuntos



2 ..1.]. Quantificaç~o fluxos -I equaçao de fluxos
2.3.4. Experi~ncias atuais

2.4. Acompanhamento agron~mico
2.4.1. O que I imita a produçao e a produtividade?
2.4.2. Detcrminaçao dos nfveis de variabi I idade da produ

ç~o c da produtividade agricola.
2.4 ..1. Expl icaç;:;cs dos nfveis da variabi I idade

2.4 ..1. I. An~ I I se da equaçao de rend imento
2.4.3.2. An~llse das taxas de produçao animal

2.4.4. Ordens de diagn;stico
2.4.5. Definiç~o de itinerarios tecnicos
2.4.6. Definiç~o de temas hierarquizados de pesquisa



IMPORTÂNCIA DA FITOPATOlOGIA NA PRODUÇAO AGRíCOLA

M.M. Choudhury

I. Import~ncia de fitomol~stias

2. Fitodocnça

1. Classificaçao de fitomol~stias

4. Prejuizos economlcos causados pelas fitodocnças

5. Ve f eu Ios de di ssem inaç~o de f itopatt~genos

6. Fitopatogenos disseminados pelas sementes

7. longevidade maxlma de alguns fitopat~genos em sementes.

8. Fonte de in~culo

9. Ciclo das relaçoes fitopat~genos-hospedeiro

10. Ciclo da fitodoença

I I. Controle das fitomol~stias
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SÉRIES DE EXPERIMENTAÇÕES E TESTES MULTILOCAIS

Gi Ibert J.A. Vall~e

I. Conceitos e definiç;;es

I. I. Sistema de produçao
1.2. Sistema de cultivo ou de cultura
1.3. Sistema de crlaçao
1.4. Sistema de exploraçao

2. Pesquisa tradicional

2. I. O tema
2.2. Os tratamentos

- -2.3. O numero de experimentaçoes
2.4. O dispositivo

2.4. I. Randomisaçao total
2.4.2. Blocos acasos
2.4.3. O quadrado Latino
2.4.4. O spl it-plot

3. Resultados da pesquisa tradicional

3. I. Resultados
3.2. Limitaçoes
3.3. Noçao de agronomo-sistema

4. As serles de experimentaçoes

4. I. Series de experimentaçoes
4. I. I. Numero
4. I.2. Lugares de rea I I zaçao
4.1.3. Interaçao Lugar X Tratamento
4.1.4. Interpretaçao de interaçao
4.1.5. Uti I idade
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4.2. Serie de testes
4.2. I. Objetivos
4.2.2. Definiçao
4.2.3. Real izaçao

4.3. Comparaçao entre uS~rie de experimentaçoesu e uS~rie de
testesu.

5. I. Quadro do estudo
5.2. Caracter izaçao do prob lema - An~ I I se dos dados disponi

4.4. Ut i Iizador dos testes

5. Exemplo do caso de Ouricuri-PE

vels
5.2.1 Produtividade do trabalho
5.2.2. An~lises dos solos
5.2.3. Relaçao ervas daninhas/produç~o
5.2.4. Sistema de cultivo atual

5.3. Os testes
5.3. I. Part ic ip a ç a o do produtor
5.3.2. Participaç~o do tecnico
5.3.3. Os testes realizados

a) Teste nº I, sem fert i I zaçao
b ) Teste nº 2, com ferti i z e ç e o
c) Dispositivo escolhido
d ) Culturas
e) Resultados

5.4. Coment~rios
5.4. I.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

Data de plantio
Capina
Trabalho do solo
Proteçao das culturas
Import~ncia dos testes

6. Conclus;es



INTROQUCTION A L'ECOLOGIE OPERATION ELL[

Michel l.e uno i s

Introduction: Projets de d~vcloppement ct modifications volontaires

ou involontaires du mi I ieu.

Conscqucnces i nett ondu c s , anoma I I f'S dc s agro-syst~mes.

I. Lc- S r.J ppor t. c on r I i c t uc I s 0n t. r c ('c o I (l SI i (' C t dZ, v c- I oppeme r IÍ

I . I .

1.2.

Ech0(,S c- t. sanet i ons

I . 4. CO ns c- qu0 nc f' s d c- I a s i t udt i on c onf I i c t. uc I I e

...,.. ) .
Contradictions 0nt.re ccologic et valorisation

[) i f f i c u I t ~s c onc c pt ue I I c- s J c c oop(' r at i on

2. Lcs conditions de restauration d'un dialogue de confiancp

2. I .

2.2.

l.e s pr i nc i pes de I' Eco I og i e Op~rat i onne I I e

Le partage bipolaire dcs responsabi I i t c s

2 ..~. Les dcux futurs

2.4. Le profi I du polyvalent en ec o l oq i e op~rdtionnell(>

3. Les themes f~d~rateurs

3. I. Cr~at i on d' une banque de donnees sur I es consequences

'~' 2.

.~..~ .
3.4.

inat

tendues des amenagements passes

S~lection, adaptation et innovation m~thodologique

Projets-p i lotes de d~ve I oppement integre

Format i on appropr i ~e en ~co I og i e op~rat i onne I I e

Conclusion: - L'Ecologie Operationnelle: de Ia pens~e de I 'action a

I'action reflechie

L' i n i ti at i vc 1985 de cooperat i on assoe i at i v c e t. sync~

9 i que entre I a Francc ct I e Br~s i I .
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7. Programaçao do I I I Curso sobre M~todos de Pesqu i sa ao N f ve I de

Produtor.

DIA

08/10

08:00
12:00
14:00
14: 10

15 :00

15: 15

16 :30

09/10

07:45
08:00

10:00

12:00

13: 15

15 :00
16:30

10/10
08:00

09:00

10:00
10:30

12:00

13 :30

ATIVIDADE / TEMA

Recepçao, Inscrição e Entrega de Material

Almoço

Recepçao Oficial

Abertura

Apresentaçao do Programa do Curso

Aspectos de Metodologia Cientifica na Pesquisa
ao Nivel de Produtor

Retorno a Petrolina

Audiovrsual sobre o CPATSA

o que Limita a Produção e a Produtividade
Meio Rural.

M~todos de Caracterização e Estudo do Meio Na
tural.

Almoço

Uso de Fotografias e Imagens na Identificação
de Paisagens Rurais.

Exercicio Pratico

Retorno a Petrolina

,
Continuaçao do Exercicio Anterior

Construção de Legendas Matriciais

T~cnicas de Fotointerpretação

Exercicio

Almoço

Palestra "Aplicação do Sensoriamento Remoto na
Agricultura"

RESPON§ÁVEL. (EIS)

Secretaria do Curso

Dr. Miranda

Dr. Renival (Chefe do
CPATSA)

Dr. Miranda

Dr. Miranda

Dr. Levy

do
Dr. Miranda

Dr. Mantovani

Dr. Mantovani/Dr. Rich~

Dr. Mantovani/Dr. Rich~

Dr. Mantovani

Dr. Mantovani

Dr. Mantovani/Dr. Rich~

Dr. Mantovani

Dr. Victor (INPE/CNPq)



15:45

16: 30

20:00

11/10

08:00

12: 00

13 : 15

16: 30

12/10

06:30

17:00

13/10

08 :30

15/10

08:00

09:00

10 :00

12: 00

13: 30

14: 30

16: 30

16/10

08:00

Exercicic

Retorno a Petrolina

Palestra - Salinidade e Salinização dos Solos

Climatologia Aplicada na Caracterização do Qu~
dro Natural.

Almoço
Avalioç;o dos Recursos Hidricos de Supcrficie
Retorno a Petrolina

Execução de um Perfil Agroecol;gico e Testes de
Percepção do Terreno em Diversas Escalas (ex
cursão).

Retorno

Avaliação do Aproveitamento da Unidade I

Pesquisa Sociol;gica ao Nivel de Pequeno Produ
tor.

M~todos de An~lise da Evolução Populacional e
Fundi~ria ao Nivel Municipal.

Sintese Sobre o Quadro Agr~rio de Municipios

Almoço
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Dr. Mantovilni

Dr. Carlos Valdivieso

Or. Miranda

Or. Paulo Sergic

Or. Mantovani/Or. Rich~
Dr. Miranda/Or. I~do

Or. Mantovani

Or. Renato Cabral

Or. Renato Cabral

Or. Renato Cabral

Caracterizaçao do Quadro Agricola: Aspectos Me
todol;gicos. Dr. Miranda

Repartição Espacial dos Pequenos Produtores Dr. Moreira

Visita a uma Propriedade Demonstrativa das Al
ternativas Tecnol;gicas do CPATSA em Menejo de
Solo e Água. Dra. Luiza

Elaboração do Perfil Agro-S;cio-Econ;mico dos
Pequenos Produtores ao Nivel Municipal: Proble
mas de Amostragem Dr. Moreira/Or. Santana



10:00

12:00

13: 30

14:30

15: 30

16 :30

17/10
07 :30

09 :30

10:30

12:15
14:00

16 :00

16: 30

18/10
08:00

12: 00
14:00

16:30

Tratamento Informatizado dos Dados de Perfil:
Exemplos Praticos.

Almoço

Caracterização da Diferenciação Existente
Universo dos Pequenos Produtores.

Situações Agricolas e Diferenciação Camponesa:
Aspectos Metodol~gicos.

Tipologias e Amostras de Pequenos Produtores:, ,
Aspectos Praticos e Teoricos.

Retorno a Petrolina

Visita ao CPATSA - Pesquisa de Manejo de Solo
e Água para agricultura Dependente de Chuva: Vi
sita aos Resultados de Pesquisa

Mecanizaçao: Agricola a Tração Animal
Equipamentos e Implementos
Uso .e Manejo de Equipamentos e
Implementos

Visita aos Trabalhos de Pesquisa em
de Produção (~rea de Sequeiro).

Sistemas

Visita aos Trabalhos de Pesquisa na Area
Produção Animal

Almoço

Economia, Pequenos Agricultores e Pesquisa

Desenvolvimento Rural

Retorno a Petrolina

, A

Conceitos de Sistemas Socio-Economicos

Almoço

Avaliação Economica e Social, Quantitativa e
Qualitativa

Retorno a Petrolina
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Dr. Moreira/Dr. Santana

no
Dr. Miranda

Dr. Miranda/Dr. Moreira
Dr. Santana

Dr. Miranda

,
Dra. Luiza

Dr. Barbosa

Dr. Severino

de
Dr. Severino

Dr. Gabriel Vivallo

Dr. Schifino

Dr. Gabriel Vivallo
Dr. C~sar Williams

Dr. Gabriel Vivallo
Dr. C~sar Williams



08:00

12:00

14: 00

16:30

20/10
08:00

Metodos de Ávaliaçâo Economica, Financeira e So
c ia1.

Almoço

Programaçao, Projetos e Metodos

Retorno a Petrolina

Levantamento de Inventarios e Consumo Familiar em
Agricultura de Sequeiro.

1800 Retorno

22/10

08:00

12:30

14 :00

16:30

23/10

08:00

12:00
14 :00

16:30
20:00

24/10

08:00

10:00

12:00

14 :00

15:00

17:00

20:00

Levantamento de Custos em Area Irrigada

Almoço
Pratica de Elaboração de Projetos

Retorno a Petrolina

Calculo TIR, UPL, Ponto de Equilibrio

Almoço
Avaliação Economica de Pesquisa

Retorno a Petrolina

Considerações Finais Sobre a Parte
mica.

, ~Socio-Econo

Caracterizaçao dos Sistemas de Cultivo, Criação
e Exploração.
An~lise da Produtividade Animal e Vegetal

Almoço
Exercicio de Aplicação da Equaçao de Rendimento

Ecologia Operacional

Retorno a Petrolina

Oetecção, Avaliação e Controle de Fitopatogenos
ao Nivel de Produtor.

Or. Gabriel Vivallo
Or. C~sar Williams

Or. Vivallo/Or. Williams
Or. Phillips/Or. Schifino

Or. Vivallo/Or. Williams
Or. Ph i11 ips/Or. Sch if ino

Or. Vivallo/Or. Williams
Or. Phillips/Or. Schifino

Or. Vivallo/Or. Williams

Or. Vivallo/Or. Williams

Or. Vivallo/Or. Phillips

Equipe

Or. Miranda
Or. Miranda

Or. Miranda
Or. Michel Launois

Or. M.M. Choudhury



25/10
08:00

10:30

II :30

12 :30

13 :30

15 :00

17:00

18 :00

26/10

08:00

12 :00

15:30

67

M~todos de Pr~tica de Levantamento dos Dados Agro-
S;cio-Econ;micos ao Nível de Agricultores. Dr. Vall~e

Papel dos Testes em Meio Real na Pesquisa ao Nível
de Produtor. Dr. Vall~e

Series de Experimentações e Testes Multilocais. Dr. Vall~e

Almoço

Avaliação do Curso pelos Participantes Dra. Darcy

An~lise do Processo de Geração e Difusão de Tecno
logia. Dr. Marcio Bartolomeu

Coquetel

Retorno a Petrolina

Avaliação da Unidade 11 Equipe - Unidade 11

Almoço

Encerramento Solene do Curso Chefia do CPATSA, Coorde
nação do Curso e Repre
sentantes dos alunos.



Te" tos , e P ()st i Id S c- P u b I I C a ç o l' S d is t r ib u ~d <1S a o S d IlJ nos d o I I I
Curso sobre Mf>todos de Pesquisa ao N~vel de Produtor

BORnA, O.F. Aspectos teoricos da pesquisa participante: considera
ç~cs sobr0 o significado e o papel da ci~ncia na participaçao
popular. In: BRANDAO, C.R. org. Pesquisa Participante. S~o
Paulo, Brasi l j e n s e , 1981. p. 42-62.

BISHOP, O.E. & TOUSSAINT, W.D. Variaciones dei producto de acuer
do a lo s in s urn o s ut i I iz a do s , In: Introduct ion ~ Ia Th~o-
rie ~conomique agricole. Ncw York, Internacional Editions,
1965. cap 4, p. 43-55.

CABRAL, J.R.F. Soc io Iog ia ap I icada ao estudo do quadro agrarlo.
Petrol ina,PE, s.ed. 1984. 26p. i I. Trabalho apresentado no III
Curso sobre Metodos de Pesquisa ao Nfvel de Produtor, Petrol i
na,PE, 1984.
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09. Reproduçao de aposti Ias, textos

de base e material cartogr~fico.

10. Apresentaçao da Ecoteca do Tr;p~

co Semi-Árido.

I I. Preparaçao, orientaçao e acompa

nhamento dos exercicios e traba
lhos de campo.
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10. Resultado da e v e l r e c e o do Curso realizada pelos alunos

Marque com um " "x a resposta que lhe parecer mais apropriada.

I. Caracterfsticas gerais do curso:

Intensivo

Te~rico
Pr~tico

Oppracional

Completo

Estimulador
Integrador

Inovador

2. Qua I idades pedag~g icas aprec iadas no curso:

o n~mero de especial idades e discipl inas 70
Os aspectos aud io-v isua is (s I ides, trans
p e r e n c r e s , filmes).

As apost i Ias de apo I o ao curso (I ivros, ma
pas, documentos cientfficos, plano de au

67

Ia, bibliografia).
As visitas a laborat~rios,

92
bibl ioteca,

aparelhagem, etc). 63

3. Dificuldades encontradas:

O alto nfvcl das aulas 30
92
92
96

A exposlçao r~pida dos conhecimentos

O n~mero de horas elevado do curso

A falta de tempo para um trabalho pess0al

7ó

30

33

8

38

70
8

8

4



Condiç~es de trabalho (salas de aula,
de reunl~o, etc).

Condiç~es de alojamento

Refeiç~o e ai imentaçao
Condiçoes de transporte

62
32

58

43

4. Nivel de competencia que voce pensa ter
atingido no fim desse curso:

Superior as suas expectativas

Igual as suas expectativas
Inferior as suas expectativas

23

58

50

5. Apoio e acompanhamento por parte da
equipe organizadora:

5. I. Cientifico:

Superior as suas necessidades

Igual as suas necessidades
Inferior as suas necessidades

31

79
37

5.2. Logistico:
Superior as suas necessidades

Igual as suas necessidades
Inferior as suas necessidades

25

95
23

6. Em que unidade voce teve maior dificul

dade cientifica ou logistica? Quais fo
ram?

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

85

42

47

25

Quadro Natural
I I Quadro Agr~rio

I I I: Quadro S;cio-Econ~mico

IV: Quadro Agricola/Agron~mico

77

38

68
42

57

76
42

50

69

21

63

75
5
77

15

58

53

75



7. Voc~ tem o sentimento de que ess~ curso

no futuro podera ajud~-Io atrav~s:

Do crescimento de seus conhecimentos

Do reconhecimento administrativo de

sua competencia.

Dos Iaços pr iv iIeg iados que vo ce man

tcr~ com a equipe do CPATSA.

Da transfer~ncia de conhecimentos que
voc~ podp fazer junto as instituiçoes

de sua organlzaçao.

8.1

5.1

76

79

8. O que voce desejaria ver mais
vido num curso desse tipo:

desenvol

Mais trabalhos pessoais

Mais trabalhos de grupo

Mais trabalhos praticos
Mais trabalhos de campo

Mais noç;es fundamentais
Mais discuss;es ao nfvel de cada tema

38

81

92
91

68
100

9. No futuro esse tipo de curso lhe parece
que deveria ser conduzido:

Da mesma forma

De forma mais teorica
De forma mais pratica

A cada ano
A cada dois anos

A cada tres anos
Com duraçao igual a de um mes

Com duraçao inferior a um mes

Com duraçao superior a um mes

O

5

92
95

12

7
68
29
23

78

17

47

24

21

63
19

8

9

32
O

100

95
8

5

88
9 .1

32
71

77



Em Petro I I na

Em outro local
87

27

10. Em que area voce sente que o curso lhe

preparou mais:

Pesquisa

Formaçao

Extensao

Informaç~o
Desenvolvimento rural

55

44

33
86
86

I I. Voc~ acha que va Ier ia a pena aconse Ihar
este tipo de curso a:

Seus colegas de instituiçao
Seus subordinados

79
44

59Seus superiores

12. Se lhe fosse dada a ocaSlao, voce go~
taria de continuar um aperfeiçoamento
em metodos de pesquisa ao n~vel de pro
dutor? 96

13. Em caso afirmativo, qual a Unidade do
curso em que voce estaria
em ser treinado?

interessado

Unidade 35%
Unidade I I 16%

Unidade I I I 27%
- Unidade IV: 22%

79

13

73

45

56

67

14

14

21

56

41

4
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I I. P r o b Iem tJ s P I' o f is s io n a is E n fi' c-n t a dos p c Io s A Iuno s

No In Ic lodo I I I Curso sobre Metodos de Pc s qu isa e o N ive I de

Produtor foi solicitado aos alunos que indicassem osprincipaispro

blemas que eles enfrentam em sua pr~tica profissional para de sem
volverem trabalhos com agricultores. O tratamento desses

dos coloca em evid~ncia uma s~ric de questQes que merecem
resulta

reflex~o
por p e r t.e dos Chefes c- I~espons~v(' is das In sr.Itu içoes que enVIc:lrclm
p a r t. ic ip a n t c-s a o C u r s o. E s s a s q u r: st ~ e s lustram dificuldades q u o

por escaparem ao controle direto dos alunos, poderao hipotecar mUI

tcls inicicltivas de desenvolvimento de pesquisas ao nivel de p r- o d u

tor. E Ias foram I ige iramente grupadas por assuntos e s a o aprescn
tadcls cl seguir.

- Os prin(:ipais problemas de geraçao, difusao c adoçao de tecnolo
gla s a o em ultima i n st a n c i a de natureza politica (li vezes).

"A maioria dos obstaculos existentes SdO de natureza burocr~tica

e pol iticas, quando por exemplo, se inicia um planejamento feito
- ,de cima para baixo, sem a menor p e rt j c i p a ç a o do publ i c o interes

sado",

"Desinteresse da maquina estatal em querer resolver realmente os

problemas do pequeno produtor".

"Trc c isoes p o I iti cas em desacordo com a tecn ica, onde se observa

hoje a total dissociaç~o do nivel tecnico e do pol itico".

"Desinteresse por parte dos pol iticos de conhecer a verdadeira

rea I idade do campo e por consegu inte defender o produtor".

- "O principal obst~culo nada tem com os m~todos de pesquisa mas

Sim, e principalmente, referente ao credito rural que e discri

minatorio e por vezes irreal, principalmente, o Nordeste".

- "A estrutura fundi~ria, a monocultura deixam poucas opçoes"
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As metas programadas de cima para baixo e o numero reduzido de

profissionais competentes (9 vezes).

A falta de um relacionamento inter-institucional que permita uma

troca de experi~ncias e abordagem simult~nea de problemas de di

versas origens (3 vezes).

o principal problema institucional e a falta de pessoal de apoio

(3 vezes).

Car~ncia de equipamento, instrumentais e acessorlos para um me

Ihor desenvolvimento da pesquisa, sobretudo no interior (5 vezes).

Os recursos nao sao I iberados em quantidade e tempo h~bi I, o que

prejudica a programaç~oda pesquisa e da difus~o de tecnologia

(6 vezes).

-- As empresas estatais estao carentes de tecnicos competentes na

~rea de pesquisa ao nivel de produtor (3 vezes).

- "A p~ssima infraestrutura no que se refere ao trabalho de campo

(hospedagem e a I imentaç~o) di fi cu Ita a pesqu isa ao n ive I de pro

dutor".

- "O apoio administrativo e logistico no interior do estado e Insu

ficiente".

- "A tradiçao de funcionamento adminsitrativo e financeiro dificul

ta e as vezes impede a pesquisa ao nivel de produtor".

- "O assessoramento t~cnico da parte dos centros do produto e de

recursos ~s empresas estaduais de pesquisa e ins~ficiente".

- "Aus~ncia de trabalhos em grupo"

- "Falta de capacitaçao para executar determinadas tarefas".

"Falta de oportunidade para participar de cursos de reciclagem e

eventos sim i Iares".



disponiveis

para o p co u c n o p r o d ut 01'" .

- Falta de artlculaçao ent.re a pesquisa E' a -extensao rural para
atuar ao nivel de municipios e produtores (14 vezes).

- "Contato dos pesqu isadores com agr icu Itores ~ raro ou nu Io (8 v o

z e s ).

"Existe resistencia dos pesquisadores em trabalhar com os peque
nos p r-o du t.or-e s :".

- "Aus~ncia da -extensao no acompanhamento de pesquisas ao n~vel de
produtor".

-"Descont inu idade das açoes de pesqu I s a e extensao r u r e I l' muito
grande (3 pessoas)".

- "A o xt c n s a o nem sempre parte da rea I idade do produtor".

- "As pesquisas de campo experimental estao dissociadas dos probl~
mas dos agricultores, vividos pela extensan".

- "O n~vcl educacional dos agricultores e obst~culo".

-- "O problema da pesquisa e da extensao e institucional".

- "Dificuldade de obtenç~o de pequenos trabalhos, por exemplo, te

mos um traba Iho pub I icado p e Io CNRS da França enquanto nao c o n so
gUlmos publicaçoes do Brasil".

"Dificuldade de dados atual izados, por exemplo, ainda nao

gUlmos os dados de precipitaç~o para os ~It,mos 5 anos"

conse

"Os r-cc u r s.os b ib I iogr~f icos prontamente a c c s s I v e I s s e o em qu e ntj

dade reduzida".

"Falta de dados e/ou inexistencia de alguns dados de regloes do

Nordeste (tamb~m observa-se a n~o divulgaçao das pesquisas rea
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I izadas)".

- liA falta de informaçoes e de dados, nao da condiçoes de um plane

jamento ma is rea I ista".

- Di fi cu Idades de acesso a b ib I iograf ias atua I izadas (3 vezes).

- Dificuldades de obtençao de dados agro-meteorol~gicos (6 vezes).
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12. Concluso('s

o I I I Curso sobre Metodos de Pesquisa ao N~vel de Produtor,

reuniu em Petrol ina durante 3 semanas um grupo de 36 alunos vindos

de 13 Estados do Bras i I e de do is pa ~ses estrange ir o s . Durante es

se p0r~odo interviram 24 professores assessorados por uma equipe

de apoio que mobil izou direta e indiretamente cerca de 40 pessoas.

(' f o r n ('c ime n t o d e in f o r ma ç o e s f o i b a st a nt e int e n s o nas I5(' h o t' ,1 -.

de <.lula, dlem dos trabalhos de grupo e das excursoes de campo. Os

d Iunos r e c e b o r e rn ma is de 1.500 p a q i nas de apost i Ias que com outros

complementos de informaç~o (mapas, legendas, esquemas, etc) leva

ram o CPATSA a realizar mais de 45.000 c~pias e fotoc;pias.

A generalizaçao de pesquisas ao n~vel de produtor dentro das

programaçoes do Projeto Nordeste, o desenvolvimento de experiencias

an~logas em Estados do Sul e do Sudeste levam a crer que em 1985

ser~o dados alguns treinamentos para equipes em seus proprlos 10

cais de trabalho. O CPATSA est~ tentando se dotar de uma estrutura

que viabi I ize essa proposta de apoio as instituiçoes de pesquisa e

extens~o rural na reglao e mesmo fora dela. O crescimento desse ti

po de experlenCla, as criticas e sugestoes dos participantes indi

cam a necessidade para 1985 de uma nova reestruturaçao do Curso,

pois o perfi I dos alunos ~ vari~vel. As experi~ncias vividas nos

diferentes estados e paTses poderiam ser integradas de forma mais

efetiva dentro do Curso. Para tanto ser~ necess~rio, na medida

do possivel, conhecer os participantes com certa anteced~ncia. No

vas iniciativas organizacionais, com o apoio do Departamento de Re

cursos Humanos da EMBRAPA, est~o sendo planejadas nesse sentido.

At.re ve s dos r c s u Itados deste I I I Curso e das p c r s p c c t ivas e x i.::.

tentes em relaçao ao IV, o que se almeja para 1985 ~ a consolida

ç~o desse tipo de enfoque metodol~gico dentro das instituiçoes d(~

pesquisa, extens~o e desenvolvimento rural comprometidas com o for

talecimento da pequena agricultura.


