BENEFÍCIOS DECORRENTES
DO TRABALHO EM
BACIAS HIDROGRÁFICAS
Manutenção do equilíbrio hidrológico na
bacia hidrográfica, com maior infiltração e
disponibilidade de água no solo e maior resistência
das culturas aos períodos de estiagens.
Maior eficiência das práticas de manejo e
conservação do solo e da água, com a redução do
processo erosivo e dos custos de produção.
Diminuição do assoreamento dos cursos d’água,
lagos e reservatórios, com reflexos positivos na vida
útil das represas e na fauna e flora aquáticas.
Redução dos riscos à saúde pública provocados
por doenças de veiculação hídrica e dos custos de
tratamento de água destinado ao abastecimento
urbano e rural.

Missão Mapa
“Promover o desenvolvimento
sustentável e a competitividade
do agronegócio em benefício da
sociedade brasileira”
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INFORMAÇÕES

Melhoria da produtividade das atividades
agropecuária pela adoção de tecnologias
apropriadas, com a conseqüente redução dos
desmatamentos.

Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo

Aumento da renda líquida do produtor e maior
geração de emprego ao longo das cadeias
produtivas do agronegócio.

Manejo e
Conservação
do solo e da água
e produção de alimentos nas

Bacias Hidrográficas

Diminuição dos custos de manutenção de estradas
vicinais, pontes, bueiros e outras infra-estruturas.

Melhoria da paisagem cênica, proporcionando
amenidades e bem-estar às pessoas e animais.

MEDIDAS QUE CONTRIBUEM
PARA REDUZIR A DEGRADAÇÃO
DAS TERRAS
Geração, validação e difusão de pesquisas
e tecnologias agropecuárias sustentáveis,
apropriadas às especificidades locais e
regionais.
Estímulo à qualificação profissional para a
gestão dos empreendimentos agropecuários.
Assessoramento técnico para estimular
o planejamento de uso da terra, visando
a adoção de sistemas sustentáveis de
produção.
Estímulo à participação dos produtores
rurais no processo de planejamento de uso
e manejo da terra e na gestão das bacias
hidrográficas.
Incentivo à organização dos produtores rurais
com vista à melhoria da competitividade nos
mercados internos e externos.
Estabelecimento de políticas públicas e de
mecanismos voltadas para o fortalecimento
do agronegócio.

Departamento de Sistemas de
Produção e Sustentabilidade
Tel. (61) 3218.2417 / 3218.2433

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

e pastagens, florestamentos, minerações,
cidades, estradas, aeroportos, hidrelétricas),
impondo diferentes tipos e graus de
impactos sobre o meio ambiente.
No processo de desenvolvimento, o
homem precisa aplicar os conhecimentos
que promovam a melhoria da produtividade
e assegurem a sustentabilidade do uso
e manejo da terra e a capacidade dos
ecossistemas manterem a vida e os serviços
ambientais essenciais.

Conservação de Solo, Produção
de Água e de Alimentos nas
Bacias Hidrográficas

fibras, matérias-primas e energia, exercem
uma pressão cada vez maior sobre os
ambientes naturais.

Um dos desafios da sociedade brasileira
é harmonizar o desenvolvimento
socioeconômico com a proteção e equilíbrio
ambiental. Dentro desta perspectiva,
o aumento da população e a crescente
demanda mundial por alimentos seguros,

Para atender essas demandas, e outras
necessidades da sociedade, a exemplo da
expansão urbana e de infra-estruturas
de apoio ao desenvolvimento, o homem
modifica a paisagem natural dando lugar
a áreas alteradas, antropizadas (lavouras

Para isso, é necessária a implementação
de planos integrados de uso e manejo
dos recursos naturais para que a gestão
ambiental seja conduzida de forma eficiente,
participativa e sustentável.
A bacia hidrográfica, como unidade de
planejamento, pressupõe a integração de
esforços para identificação das limitações
e potencialidades locais com vistas à
implementação de ações conjuntas para o
desenvolvimento socioeconômico,
O uso e o manejo adequados dos recursos
naturais são fundamentais para assegurar
a estabilidade ambiental, a melhoria da
produtividade e da renda das atividades
agropecuárias, com benefícios diretos e
indiretos para o produtor rural e para a
sociedade.

A produção agropecuária requer a
Utilização Intensiva da Terra (UIT) em áreas
já desmatadas, tendo como princípio as Boas
Práticas Agropecuárias (BPA), a exemplo dos
Sistemas Agroflorestais (SAF), do Plantio
Direto na Palha (PDP), da Integração Lavoura
– Pecuária – Silvicultura (ILPS), alternativas
para minimizar os riscos das atividades
agropecuárias, reduzir a pressão para a
ocupação de novas áreas (desmatamentos) e
melhorar a renda e a qualidade de vida do
produtor rural.

