ANAIS DO II ENCONTRO DE HIDROLOGIA EM ECOSSISTEMAS FLORESTAIS
UFSCar – Sorocaba

APRESENTAÇÃO

Em 2015, em uma reunião com os orientados de graduação e pós graduação, sentimos
uma alegria tão grande com os trabalhos que desenvolvíamos naquela época, que resolvemos
criar uma identidade. Naquele momento, em 22 de maio de 2015, surgiu o Grupo de Pesquisa
sobre Hidrologia em Ecossistemas Florestais (Hidrolef).
Animados com a nova identidade e os incentivos que recebíamos, decidimos por fim,
realizar em agosto do mesmo ano, “I Encontro de Hidrologia em Ecossistemas Florestais” no
campus da UFSCar. Estiveram presentes nesse encontro, personalidades importantes na linha
de pesquisa “Hidrologia Florestal”, dentre elas, universidades, institutos, empresas e
organizações não governamentais. Um pouquinho de cada setor, discutindo sobre a importância
da relação Floresta-Água, tema pouco abordado em eventos científicos, mesmo sendo essa
relação essencial para qualquer ação que envolva sustentabilidade e ambiente. O público
diverso contribuiu ainda mais para tornar o encontro um sucesso!
Devido ao retorno positivo de 2015, optamos em realizar o “II Encontro de Hidrologia
em Ecossistemas Florestais” em novembro de 2017. Nessa nova edição, abrimos para a
submissão de trabalhos completos que envolvessem a questão “Água”. De modo
surpreendente, tivemos 32 submissões, com apresentações de posters e orais. O quê indica a
necessidade de continuidade de um evento que envolva a hidrologia florestal e o incentivo à
divulgação de ações e pesquisas que são realizadas na área.
Sendo assim, aguardamos todos vocês em 2019!
Agradeço a participação de todos os inscritos e de todos palestrantes, que fizeram do
evento um sucesso!
Um forte abraço,
Hidrolef!
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