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A Embrapa Soja é uma das 40 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e
Agropecuária. Está localizada em Londrina, Paraná, desde sua fundação, em 16 de abril de
1975. Possui cerca de 300 empregados, entre pesquisadores, operários, técnicos de campo e
de laboratório e técnicos administrativos.
Os principais produtos e serviços da Embrapa Soja referem-se a tecnologias ou informações
para o cultivo de soja e girassol no Brasil e trigo no Paraná. A maior demanda concentra-se
especialmente em novas cultivares com características específicas (resistência a doenças e
pragas, adaptação a diferentes regiões), sistemas de manejo de solo e da cultura,
recomendações de uso de insumos (sementes, fertilizantes, inoculantes, agrotóxicos),
recomendações de regulagem de máquinas e equipamentos, aproveitamento da soja na
alimentação humana e suporte às políticas públicas.
A instituição ainda desenvolve inúmeras atividades para garantir a transferência de suas
tecnologias e o relacionamento permanente com seus públicos: produção e edição de
publicações e vídeos, visitas técnicas, dias de campo, treinamentos, eventos técnicocientíficos, participação em feiras e exposições, Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC,
promoção de visitas de estudantes por meio do Embrapa & Escola, assessoria de imprensa,
entre outras. O trabalho da Embrapa Soja é desenvolvido em parceria com diversos órgãos de
pesquisa e do agronegócio: instituições de Ensino, Ciência & Tecnologia, empresas públicas e
privadas de Assistência Técnica, associações de produtores e fundações de amparo à
pesquisa. Para maiores informações, consulte a página da Embrapa Soja na Internet:
www.cnpso.embrapa.br ou contate o Serviço de Atendimento ao Cidadão:
sac@cnpso.embrapa.br
Embrapa — Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Soja.
Caixa Postal 231.
Rodovia João Carlos Strass — Acesso Orlando Amaral
Distrito Warta.
Fones: (0xx43) 3371-6000; (0xx43) 3371-6110; (0xx43) 3371-6060; (0xx43) 3371- 6021. Fax:
(0xx43) 3371-6100
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