PRODUTOR RURAL,
PRODUZA COM
MENOS ÁGUA.

ECONOMIZE SEM PERDER QUALIDADE NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

O uso consciente da água é fundamental para manter

Uso de sistemas poupadores de água e energia:

uma vida saudável. E o setor rural tem um importante

são sistemas de irrigação do tipo gotejamento ou

papel, pois ajuda na infiltração da água no solo e faz com

microaspersão que conferem grande economia de

que este recurso natural flua de maneira equilibrada e

água, chegando em média a 50% em relação a sistemas

permanente. Faça sua parte e adote medidas sustentáveis

convencionais e grande redução do custo de produção.

de economia da água em sua produção. Veja o que você
já pode começar a fazer.

Manejo da irrigação: indica quando, como e quanto
irrigar, evitando o desperdício de água e energia,
com aumento da produtividade e redução de custos.
Existem vários equipamentos de baixo custo de

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA O USO E PRESERVAÇÃO DA ÁGUA NA AGRICULTURA

aquisição no mercado, eficientes e de fácil manuseio que
auxiliam o manejo da irrigação.

Orientações técnicas: não abra mão de buscar
a orientação do técnico. O acompanhamento

Recuperação de nascentes: a recuperação da vegetação

constante desses profissionais pode ajudar na

nativa de áreas de preservação permanente em torno de

redução do consumo de água, sem prejudicar

nascentes permite maior infiltração e retenção de água

o desempenho da produção.

em função da cobertura e proteção do solo.

Revestimento de reservatórios de água: esta técnica

Manejo e conservação do solo: são diversas práticas de

elimina a perda de água por infiltração, propiciando

manejo e conservação do solo, tais como: terraceamento,

economia, além de trazer maior segurança para as

melhoria de estradas, sistema de plantio direto e integração

culturas irrigadas, a exemplo do tanque lonado

lavoura-pecuária-floresta, que reduzem processos erosivos

revestido com terra.

e aumentam a infiltração da água no solo.

