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Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor, a 

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

Elaboradas em linguagem simples e objetiva, 
as publicações abordam temas relacionados à 
agropecuária e mostram como otimizar a atividade 
rural. A criação de animais, técnicas de plantio, prá-
ticas de controle de pragas e doenças, adubação 
alternativa e fabricação de conservas de frutas são 
alguns 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 na qualidade de vida. 

Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral

Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução 
Na Amazônia brasileira, quase toda 

exploração madeireira ainda é feita sem  
manejo florestal, gerando danos à floresta. 

Da grande variedade de árvores de 
valor madeireiro da região, a maioria está 
sendo extraída para fins comerciais.

Diante desse fato, a demanda por se-
mentes florestais nativas vem crescendo, 
visando à produção de mudas de qualida-
de para plantios florestais, em recuperação 
de áreas abandonadas ou degradadas e 
reflorestamento.  

Seleção de  
matrizes florestais

Para obter sementes de qualidade e em 
quantidade suficiente para a produção de 
mudas de espécies madeireiras, é neces-
sário, antes de tudo, escolher as árvores-ma-
trizes de onde as sementes serão retiradas.  




