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COOPERAÇÃO

Pecuária familiar na Amazônia: uma
;:abordagem dessa realidade esquecida
:i

Geralmente quando se fala em pecuária na Amazônia, pensa-se em fazendas
de gado, que de fato concentram em torno de 80-90% dos bovinos da Amazônia,
O programa de cooperação E_~~F3.~p';\.-CPAT~~/.~FPa-CN/CIRAD-EMVT3tem
se interessado por uma outra realidade de pecuária: a criação de gado na
agricultura familiar.
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