
16Conservação do 
Solo e Saneamento Rural

O
.bjetivo

Este programa visa promover a minimização dos processos de perda de solos evitando o assoreamento do 
reservatório, a atenuação da poluição de origem rural nas sub-bacias contribuintes da área de influência, visando a 
melhoria da qualidade das águas do reservatório, por meio da prevenção do uso indiscriminado dos agrotóxicos e 
do reflorestamento das áreas degradadas, áreas de preservação ou aquelas com aptidão agrícola restrita a outros 
usos. 

Atividades
-  Assistência técnica e capacitação dos agricultores; 
- Ensino, demonstração e difusão de técnicas para o melhoramento dos 
recursos naturais; 
-  Coleta e depósito de lixo domiciliar e manejo de agroquímicos; 
-  Manejo de dejetos; 
-  Formação de comitês conservacionistas; 
-  Capacitação institucional local; 
-  Uso de mudas do mais alto padrão genético; 
- Manutenção, adensamento e implantação de florestas, bem como a 
implantação de culturas perenes de valor econômico na faixa dos 100 
metros.

Ações Realizadas

Este Programa foi desenvolvido juntamente com o Programa 15 (Fomento 
as Atividades Agropecuárias). Para a sua execução foram firmados contratos e 
parcerias com outros órgãos institucionais externos, tais como a EMATER-RS e 
EPAGRI-SC, UnC e URI.

     Os trabalhos iniciaram em novembro/97, período em que foram desenvolvidos atividades práticas, seminários e cursos em diversas áreas, 
com a população da região de influência do reservatório, tais como:

-  Conservação do Solo: cobertura vegetal, plantio direto e reflorestamento; 

- Saneamento e Educação Ambiental: instalação hidrosanitária, melhoria de fontes, monitoramento da qualidade da água nas 
microbacias, compostagem e vermicompostagem, lixo domiciliar e manejo de dejetos, caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro; 

-  Culturas e Criação: adubação orgânica, manejo adequado do rebanho, alimentação e sanidade do animal, avaliação de lavouras e 
práticas de controle de erosão; e

-  Encontros de supervisão e coordenação técnica.

N
A

D
IR

 G
A

B
IA

T
T

I

N
A

D
IR

 G
A

B
IA

T
T

I


