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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
As famílias rurais que vivem no Se-

miárido brasileiro, em geral, têm sua die-
ta alimentar afetada tanto no aspecto da 
quantidade quanto no da qualidade, em 
decorrência principalmente da irregulari- 
dade das chuvas. Em anos de grandes se-
cas, a situação é ainda mais preocupante, 
pois a pouca água acumulada nos barrei-
ros, açudes e cisternas não é suficiente 
para permitir a produção de alimentos para 
o consumo das famílias e dos animais. 

Em face destas dificuldades, o gover-
no brasileiro tem apoiado ações visando à 
melhoria das  condições de bem-estar das 
famílias em situação de extrema pobreza, 
por meio do Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (PNSAN). No meio 
rural, essas iniciativas têm o objetivo de 
estruturar a produção de alimentos, princi-
palmente para o consumo próprio, usando 
tecnologias adequadas à realidade local, 




