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Divulgando resultados por meio de publicações
Em uma das edições anteriores desta coluna, propusemos

ao prezado leitor a pergunta: onde estão as tecnologias da
Embrapa? Hoje, pretendemos dar mais uma pista sobre
como acessar a informação gerada pela Empresa. Sabemos
que a informação e o conhecimento são insumos fundamen-
tais para a sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Assim, praticamente desde a sua criação, na década de 1970,
a Embrapa destina parte importante de seu tempo à publi-
cação de resultados de pesquisa, ações de experimentação
em andamento, tecnologias consolidadas e orientações
técnicas. Esse conhecimento é materializado na forma de
diversos formatos de publicações.

São muitas as formas de possibilitar que o produtor rural,
o enólogo, o extensionista e outros interessados possam
informar-se, para adotar uma tecnologia. E as publicações
são uma dessas ferramentas, já que a Embrapa, como parte
de sua estratégia de transferência de tecnologia, vale-se de
palestras, cursos, unidades demonstrativas, dias de campo,
programas de rádio (Prosa Rural) e de televisão (Dia de
Campo na TV), entrevistas, reportagens em revistas rurais
e outras tantas maneiras que a modernidade dos meios de
comunicação nos possibilita ofertar. Como temos citado em
outras ocasiões, a tecnologia só faz sentido e completa seu
ciclo quando é finalmente adotada pelo seu usuário final.

E quais são as publicações que a Embrapa Uva e Vinho
produz? Como posso ter acesso a elas? Todas as publicações
são vendidas? Custa muito caro?

Respondendo a estas perguntas: a Embrapa produz vários
tipos de publicações, desde folders com enfoques em as-
suntos mais pontuais até livros com abordagens mais com-
pletas sobre assuntos relacionados ao trabalho da unidade
de pesquisa, passando por circulares técnicas, boletins de
pesquisa, anais de congressos, cartazes e outros formatos,
dependendo do tema que é tratado. Essas publicações
podem ser adquiridas em nossa área de Transferência de
Tecnologia, na sede da Embrapa Uva e Vinho, em Bento
Gonçalves (Rua Livramento, 515 - Bairro Juventude da
Enologia), ou por correspondência (Caixa Postal 130, CEP
95.700-000). E importante considerar que, em nossa sede,
também são comercializadas publicações geradas por ou-
tras unidades da Embrapa, relacionadas aos mais diversos
assuntos.

Além disso, é possível acessar, em nosso site (www.
cnpuv.embrapa.br), parte importante de nossas publicações.
Parte desses documentos pode ser obtida gratuitamente e,
quando há comercialização, o custo é relativamente baixo,
apenas como forma de custear as despesas de diagramação
e impressão. O site da Embrapa Uva e Vinho está sendo
reformulado e fortalecido, de modo que outras formas de
divulgação técnica poderão estar disponíveis ao cidadão.
Entendemos que continuará sendo válida a publicação
em papel, mas novas formas de comunicação tecnológica
auxiliarão em muito aquele que demandar informações
resultantes da pesquisa desenvolvida pela Embrapa.
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Algumas publicações geradas pela Embrapa Uva e
Vinho, disponíveis para consulta e comercialização.


