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Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor, a 

Embrapa lança o ABC da Agricultura Familiar, que 
oferece valiosas instruções sobre o trabalho no 
campo. 

Elaboradas em linguagem simples e objetiva, as 
publicações abordam temas relacionados à agrope-
cuária e mostram como otimizar a atividade rural. 
A criação de animais, técnicas de plantio, práticas 
de controle de pragas e doenças, adubação alter-
nativa e fabricação de conservas de frutas são al-
guns dos assuntos tratados.

De forma independente ou reunidas em asso-
ciações, as famílias poderão beneficiar-se dessas 
informações e, com isso, diminuir custos, aumentar 
a produção de alimentos, criar outras fontes de ren-
da e agregar valor a seus produtos.

Assim, a Embrapa cumpre o propósito adicional 
de ajudar a fixar o homem no campo, pois coloca 
a pesquisa a seu alcance e oferece alternativas de 
melhoria da qualidade de vida.

  
Fernando do Amaral Pereira

Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução
Agrofloresta ou sistema agroflorestal é 

uma opção de uso da terra que consiste 
na introdução de árvores nos sistemas de 
produção agrícola, ou de árvores na pasta-
gem, para a criação de animais, de forma 
harmoniosa, promovendo boas colheitas e 
criação sustentável de animais.

Na Amazônia, existem diversos siste-
mas agroflorestais (SAFs) em atividade, 
desenvolvidos por comunidades indíge-
nas, caboclas e ribeirinhas, especialmente 
para fins de subsistência. Esses sistemas 
são baseados na diversidade de espécies, 
que proporciona estabilidade e bom de-
sempenho dos processos ecológicos.

É sabido que o sistema agroflorestal 
representa uma proposta de uso integral 
da terra, em que se busca aumentar os 
efeitos benéficos das interações entre as 
espécies componentes, considerando os 
processos de sucessão ecológica, efici-




