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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
agropecuária e mostram como otimizar a atividade
rural. A criação de animais, técnicas de plantio,
práticas 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 associações, as famílias poderão beneficiar-se dessas
informações e, com isso, diminuir custos, aumentar a produção de alimentos, criar outras fontes de
renda 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
Nos últimos anos, pode-se observar a
crescente exigência do mercado consumidor em relação aos produtos alimentícios, a busca por produtos com qualidades
nutracêuticas diferenciadas, sadios, com
redução ou ausência de resíduos de agroquímicos.
Ao mesmo tempo tem crescido, por
parte dos agricultores, a conscientização
sobre os riscos decorrentes da aplicação
indiscriminada de agrotóxicos, o que tem
levado ao desenvolvimento de sistemas de
produção que priorizam o manejo integrado
de pragas e de doenças, e o aperfeiçoamento de técnicas que otimizem os sistemas
de produção de base ecológica.
Esse sistema visa congregar características inerentes às diferentes correntes
do pensamento agroecológico: agricultura
orgânica, agricultura natural, agricultura biodinâmica, agricultura ecológica e agricul9

