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APRESENTAÇÃO
Os rios são a mais importante fonte de água natural no Brasil e vêm sofrendo diversos problemas ambientais devido a ações humanas inadequadas.
Essas alterações nos ecossistemas fluviais têm sido uma preocupação constante de estudiosos de diversas áreas, como Ecologia, Geologia, Geografia e
Agronomia, entre tantas outras.
Desde seu doutorado, sob a orientação do professor Reinaldo Lorandi, Maria Eugênia Bruck de Moraes vem estudando bacias hidrográficas, ao seu lado e de outros pesquisadores e estudantes. Durante esse
período, ambos notaram que, apesar do número crescente de estudos
sobre o tema, faltavam ainda publicações que se detivessem mais profundamente nas diferentes abordagens teórico-metodológicas adotadas
nessas pesquisas.
Ao organizarem o livro Métodos e técnicas de pesquisa em bacias hidrográficas, os pesquisadores não objetivaram dar conta de todas as abordagens voltadas para tal objeto de estudo, mas sim oferecer resultados
consistentes obtidos por meio de pesquisas de campo e/ou do uso de
geotecnologias.
Os capítulos deste livro apresentam e discutem diferentes métodos e
técnicas de pesquisa, aplicados por pesquisadores em bacias hidrográficas.
São abordados aspectos relevantes da análise, planejamento e manejo ambiental, visando minimizar os custos na manutenção ou recuperação dos
ecossistemas produtores de serviços, como a água. Os dois primeiros capítulos tratam de conceitos e instrumentos básicos de pesquisa. E os seguintes apresentam estudos de caso sobre bacias hidrográficas localizadas nos
estados da Bahia (capítulos 3 a 8) e São Paulo (capítulos 9 a 12), propondo
soluções para os problemas encontrados. O último capítulo, também sobre
uma bacia no estado de São Paulo, se detém mais especificamente na aplicação da legislação ambiental.

Todos os capítulos foram escritos em coautoria entre pesquisadores
com formação em diferentes áreas do conhecimento e em diferentes fases
da carreira, acadêmica ou não. Os organizadores acreditam que as diferentes perspectivas e especialidades ampliam o interesse pelo livro, sem perder
a coerência quanto ao tema abordado.
Finalmente, destaca-se a exposição didática e bem ilustrada dos textos, sem perder o rigor científico, sendo de interesse para estudantes de
graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e técnicos na área
das ciências ambientais.
Maria Eugênia Bruck de Moraes e Reinaldo Lorandi
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