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PROGRAMA que busca o 
desenvolvimento rural 

sustentável, com o apoio e a 
participação da comunidade 

envolvida

Enfrentar os problemas de             
degradação dos recursos naturais 

de forma global e integrada.



“O objetivo do programa Estadual de 
Microbacias Hidrográficas é desenvolver ações 

e implantar tecnologias que proporcionem o 
desenvolvimento rural sustentável, aliando a 
produção agrícola e a conservação do meio 
ambiente, com aumento da renda e melhor 

qualidade de vida das famílias rurais”



Microbacia HidrogrMicrobacia Hidrográáfica como Unidade de Planejamentofica como Unidade de Planejamento

CENÁRIO de uma COMUNIDADE RURAL
UNIDADE  COMUM



O QUE É UMA MICROBACIA HIDROGRÁFICA?

É uma área 
geográfica > 
delimitada por 
divisores de água  
(espigões), 
> drenada por um rio 
ou córrego, para 
onde escorre a água 
da chuva

MICROBACIAS DO MUNICÍPIO DE 
TAIÚVA



MICROBACIA HIDROGRÁFICA



Como se desenvolve o PEMH





Ocupação da terra

Como é o sistema de 
produção

O que pensa e como cuida do 
meio ambiente: conservação do 

solo, uso da água, agrotóxicos, lixo

Integração social: 
gerenciamento, associativismo



REUNIÃO PARTICIPATIVA PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

UMA  MICROBACIA 



Diagnóstico e planejamento participativo

Atendimento Atendimento 
bbáásico de sico de 

sasaúúdede

Extensão Extensão 
ruralrural

InfraInfra--estrutura estrutura 
de transportede transporte

AlfabetizaAlfabetizaçção ão 
de adultosde adultos

Saneamento Saneamento 
bbáásicosico

Assistência Assistência 
ttéécnicacnica

Policiamento Policiamento 
comunitcomunitááriorio

Baixa 
rentabilidade

Degradação 
ambiental

Analfabetismo

Estradas 
intransitáveis

Roubo de 
equipamentos, 
animais, etc.

Dificuldade de 
acesso a serviços 
públicos: saúde, 

comunicação, 
transporte, lazer



PLANO DA 
MICROBACIA 

HIDROGRÁFICA 
APROVADO PELA 
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO



Planejamento Ambiental das Propriedades



1- CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE

1.1 Uso atual da terra

1.2 Infra-estrutura
Maquinas, equipamentos 
Benfeitorias

1.3 Explorações econômicas

Explorações agrícolas 
Explorações animais
Outras explorações econômicas 

1.4 Situação atual da Área de Preservação Permanente (APP) e        
de outras áreas com cobertura vegetal nativa



2. Diagnóstico da Propriedade: Diagnosticar a propriedade quanto aos sistemas  
de produção, manejo dos recursos naturais e saneamento ambiental.

3. Priorização e caracterização dos principais problemas da propriedade: 
identificar e priorizar os principais problemas da propriedade bem como suas 
causas, sejam elas de ordem ambiental, econômica, tecnológica, ou outra 
qualquer.)

4. Croqui da propriedade com a situação atual contendo as glebas 
classificadas em relação às classes e subclasses de capacidade de uso da terra 

5. Planejamento: as práticas indicadas para a solução dos problemas apontados 
no item 4. Estes quadros são diferenciados de acordo com o objetivo de cada 
prática 

6. Considerações finais: tecer outros comentários ou informações que o técnico 
e produtor julgarem  relevantes e que não foram abordadas anteriormente. 

7. Responsabilidades: Nomes completos e assinaturas do produtor e do técnico 
executor, além da data da elaboração do PIP.



“Qualidade de Vida na Agricultura Familiar”

Ações do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas



Educação Ambiental 

Projeto Aprendendo com a Natureza Projeto Aprendendo com a Natureza 

382.000 Alunos envolvidos  1.774 escolas e 489 munic382.000 Alunos envolvidos  1.774 escolas e 489 municíípiospios



CapacitaCapacitaçção ão 
•• Produtores rurais e suas famProdutores rurais e suas famííliaslias
•• Membros de Conselhos de Desenvolvimento Rural
• Associações de Produtores, Agentes Ambientais e Educadores 
•• Técnicos 



Formação e Fortalecimento das Associações de 
Produtores Rurais

418 associa418 associaçções formadas e/ou fortalecidasões formadas e/ou fortalecidas



Equipamentos comunitários: 2.250  grupos de produtores 
rurais 

Conservação do solo, adubação verde, correção do solo



Mata Ciliar: Recuperação e formação de APP

4.500.000  mudas distribuídas

1.132 km de cercas de proteção



Adequação de Estradas Rurais

1.630 km  de estradas 
rurais



Água  em quantidade e com qualidade

Construção de 993 poços e abastecedouros 
comunitários 



Fossa Séptica Modelo Embrapa 

Destino do dejeto humano no meio rural



Jaboticabal: Fazendinha Novo 
Horizonte

1ª Fossa Séptica instalada pela  EMBRAPA para 
testar a  tecnologia em 1997



Lixo orgânico -
compostagem

LIXO NO MEIO RURAL

Lixo não orgânico - reciclagem



Destino correto do lixo 

Projeto Cata 
Treco (Ibitinga)



Destino correto do lixo: 
compostagem



1- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque   
pulverizador. 

2- Adicione água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume. 
3- Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos. 
4- Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. 
5- Faça esta operação 3 (três) vezes. 
6- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 
7- Entregue em um posto de recebimento

Embalagens de agrotóxicos

TRÍPLICE LAVAGEM



Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - SAA
Avenida Brasil nº 2340 – Campinas – SP

Tel. 19-3743-3700
www.cati.sp.gov.br



VIVÊNCIA: Fazendinha Novo Horizonte

Proprietário: Dr. Aleudo Santana

Área: 174,5 ha
Cana de açúcar – 96,0 ha
Macadâmia – 33,6 ha 
Pêssego – 2,0 ha
Graviola – 2,0 ha
Reserva Florestal – 21,5 ha


