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O evento

Temas

Tecnologias Agrícolas:
Água e Produção de Alimentos na Agricultura Familiar

O baixo nível de desenvolvimento econômico e social do semiárido se dá muito mais pela 
falta de investimento em tecnologias e infraestruturas adequadas ao clima do que por conta 
do próprio clima, como se pensou durante muito tempo. Hoje, sabe-se que é perfeitamente 
possível uma agricultura familiar autossuficiente e promotora de desenvolvimento, a partir 
do uso das tecnologias já existentes de convivência com o semiárido. 

E é para fortalecer a agricultura familiar, incluindo-a no processo de desenvolvimento da 
região semiárida brasileira a partir do uso de tecnologias adequadas ao clima, que a Embrapa 
realiza mais uma edição do SemiáridoShow, de 22 a 25 de agosto, em Petrolina (PE). 
O evento tem por objetivo levar aos produtores do semiárido as tecnologias desenvolvidas 
pela Embrapa e outras instituições de P&D, para toda a cadeia produtiva. Inovações 
tecnológicas que ajudam na convivência com a realidade da seca e no uso mais eficiente 
e inovador dos recursos locais, mesmo na época de estiagem, fortalecendo a proposta da 
convivência com o semiárido.
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SEMIáRIDOSHOW 2011 tecnologias agrícolas
água e produção de alimentos na agricultura familiar

Desenvolvimento Sustentável

Estrutura

A agricultura familiar é, hoje, o principal setor produtor de alimentos. Por isso, 
promover seu desenvolvimento sustentável é não apenas elevar o potencial econômico 
de uma região, mas propiciar uma vida digna a centenas de famílias. Partindo dessa meta, 
o SemiáridoShow marca o esforço em contribuir para a implantação de processos 
de convivência com o semiárido, a partir de debates e visitas técnicas, integrando 
tecnologia, conhecimento e articulação entre as instituições parceiras. A Feira contribui 
ainda com o Plano Safra Mais Alimentos, do governo federal, reunindo informações, 
produtos e serviços gerados pelos centros de pesquisa da Embrapa, pelas organizações 
estaduais de pesquisa, organizações não governamentais e pelo setor privado. 
Fatores que, associados à participação ativa e à visão empreendedora dos produtores, 
destacam o SemiáridoShow como o mais importante evento para o desenvolvimento 
da agricultura familiar na região.

Ao todo, são esperados 25 mil 
produtores no evento, que acontece 
numa área total de 20 hectares, 
dividido nos segmentos:

Estático (estandes), com 8 hectares

Dinâmico (apresentações e demonstrações 
de campo), com 12 hectares 

Capacitação (seminários e minicursos) 

Vitrine Tecnológica

Atividades:

Exposições em estandes

Demonstrações em campo 
(Vitrines Tecnológicas)

Capacitações com palestras, 
minicursos e outros

Fórum de debates



SemiáridoShow
Local: Embrapa Transferência de Tecnologia 

BR 122, km 50 (BR 428, km 148) Petrolina (PE)

De 22 a 25 de agosto de 2011
Horário: das 8h às 17h30

Entrada gratuita

Informações: 
www.cpatsa.embrapa.br

www.irpaa.org

Embrapa Semiárido
(87) 3862-1711 | 3862-3040

IRPAA
(74) 3611-6481

Caravanas: 
Reserve seu lugar. 

Ligue (87) 3862-3040 | 3861-4442


