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APRESENTAÇÃO

Com marco histórico na Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, ve-
rifica-se em escala mundial uma crescente preocupação da sociedade 
quanto à capacidade de suporte dos recursos naturais em atender às 
demandas crescentes dos níveis de produção e de consumo decorrentes 
da inserção nos diversos mercados de bens e serviços de milhões de habi-
tantes, por força dos ganhos de produtividade decorrentes da terceira re-
volução científica e tecnológica e da melhoria da distribuição de renda em 
muitos países emergentes, entre outras demandas. 

Essas preocupações têm resultado em diversas ações de pesquisa 
e desenvolvimento relacionadas ao planejamento e à gestão ambiental 
na agropecuária brasileira em resposta ao grande desafio: produzir mais 
degradando menos e a custos competitivos. Nessas ações, o ponto mais 
importante para a determinação das estratégias de gestão reside no co-
nhecimento do processo produtivo no ambiente local e no controle de ati-
vidades produtivas que ofereçam risco para o meio ambiente. 



Assim, o desenvolvimento de ações factíveis de execução local deve 
se fundamentar no dinamismo e nos potenciais impactos das atividades 
agropecuárias na disponibilidade, no potencial e na vulnerabilidade dos 
recursos naturais, nos cenários e tendências futuras de ocupação e nas for-
mas de participação da sociedade. Já a efetividade do planejamento am-
biental depende do estabelecimento de uma escala de trabalho que viabi-
lize o reconhecimento e a investigação integrada dos aspectos ambientais 
(econômicos, ecológicos e sociais), razão pela qual a escala da microbacia 
hidrográfica vem sendo a mais adotada. Nela, pode-se desenvolver propos-
tas de integração harmoniosa entre o desenvolvimento econômico local 
e a conservação e proteção do meio ambiente onde o processo de pro-
dução se realiza, fornecendo subsídios imprescindíveis à sustentabilidade 
ambiental da agropecuária brasileira. 

Esta obra sobre o planejamento e gestão ambiental com foco em 
microbacias hidrográficas é o resultado do trabalho integrado de diversos 
especialistas de Centros de Pesquisa da Embrapa, bem como de outras ins-
tituições de pesquisa e fomento do País, sob a coordenação da Embrapa 
Meio Ambiente. Oferece ao leitor subsídios para o entendimento teórico, os 
procedimentos, as práticas e as técnicas utilizadas na atividade de planeja-
mento ambiental do espaço rural com ênfase na microbacia. 
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