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Resumo 
 

        A cultura do tomate industrial foi introduzida no São Francisco 
Pernambucano na década de 70, estando hoje presente em todos os 
municípios daquela mesorregião banhados pelo rio São Francisco. Esta 
pesquisa pretendia avaliar a importância de alguns canais de informação 
utilizados para conhecimento das novas tecnologias pelos plantadores de 
tomate daquela região, sem objetivar o estudo dos fatores que levaram à 
adoção das tecnologias nem dos mecanismos que interferiram na tomada de 
decisão por parte dos agricultores. Para isso, foi realizada uma pesquisa de 
campo com os colonos do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em 
Petrolina-PE, em dezembro de 1996. Os canais de informação incluídos na 
pesquisa foram os órgãos oficiais de difusão de tecnologia (ATER e EMATER-
PE), os órgãos de pesquisa agropecuária instalados na região (EMBRAPA e 
IPA), a imprensa, as indústrias de transformação de tomate, os outros 
plantadores de tomate e os vendedores de insumos. As tecnologias avaliadas 
foram a semente melhorada, os controladores químicos de pragas e doenças e 
os adubos químicos. Para medir o nível de importância de cada canal de 
informação, foi usado o "Modelo dos Julgamentos Categóricos". A análise e a 
interpretação dos dados apontam as indústrias como a instituição que exerceu 
maior influência para o uso da semente melhorada e do adubo químico, 
enquanto que os vendedores de insumos se destacaram ao influenciar o uso 
dos controladores químicos de pragas e doenças. A EMATER-PE foi o 
segundo estímulo mais importante para a adoção das três tecnologias. A ATER 
e os outros agricultores tiveram uma posição intermediária, enquanto que a 
EMBRAPA e o IPA não se destacaram como estímulo para o uso das 
tecnologias por eles geradas. Entre as entidades incluídas na pesquisa, a 
imprensa foi a que obteve menor nível de importância como estímulo para o 
uso das tecnologias. Os dados permitem também concluir que, sob a ótica dos 
colonos entrevistados, os canais de informação pesquisados foram pouco 
importantes como elementos estimuladores para o uso das tecnologias. Os 
resultados obtidos, entretanto, devem ser vistos com cautela, já que a alteração 
ocorrida nos últimos anos no relacionamento das indústrias com os colonos e a 
descontinuidade na atividade dos serviços de difusão de tecnologia dentro do 
Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho criaram uma situação que não 
recomenda que se reconheça esses dados como definitivos. 
 


