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Apoio

9 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009
Universidade de Taubaté
Taubaté, SP

Patrocínio

Bacia do Paraíba do Sul com base em dados do SRTM
- The Shuttle Radar Topography Mission, NASA,
processados no LAGEO/Universidade de Taubaté.

Informações
INPE/OBT
Secretaria do SERHIDRO-PS 2009
Av. dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja
12227-010 - São José dos Campos, SP
Telefones: (12) 3945-6932 / 3945-6450 / 3631-8004 / 3625-4212
Fax: (12) 3945-6460

Organização

Email: serhidro@ipabhi.org
Site: www.ipabhi.org/serhidro

www.ipabhi.org/serhidro

Objetivo
O objetivo do 2º Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul (2° SERHIDRO-PS 2009) que terá como temas centrais a Recuperação de Áreas Degradadas,
os Serviços Ambientais e a Sustentabilidade é estimular uma discussão técnico-científica sobre
as estratégias atuais de recuperação de áreas degradadas e de caracterização e valoração dos
serviços ambientais como formas de promover a sustentabilidade de bacias hidrográficas.
Esse evento, organizado com periodicidade de dois anos, enfoca sempre um tema atual e
relevante para a Bacia do Rio Paraíba do Sul.
Um segundo objetivo é oferecer oportunidade para a divulgação de trabalhos técnicocientíficos que buscam avaliar e explicar os efeitos das atividades de cultivo florestal na
permanência ou na perda de água em uma bacia hidrográfica e na qualidade dos recursos
hídricos afetados direta ou indiretamente por essas atividades e discutir suas relações com o
pagamento por serviços ambientais e sustentabilidade da bacia.
Um terceiro objetivo é criar um ambiente onde profissionais de diferentes níveis
acadêmicos e de diversas instituições possam trocar experiências, ampliar o conhecimento e
fomentar a cooperação entre as instituições na área dos recursos hídricos em geral e manejo de
bacias hidrográficas para a busca da sustentabilidade, não só da Bacia do Paraíba do Sul.

Submissão de Trabalhos
Os trabalhos deverão ser submetidos em sua versão completa com até 8 (oito) páginas,
seguindo as instruções para os autores disponíveis no endereço www.ipabhi.org/serhidro e
enviados por meio do sítio do evento na sessão "Submissão de Trabalhos".
A data limite para submissão é 25 de setembro de 2009.
Os trabalhos submetidos serão avaliados pelo Comitê Técnico-Científico que levará em
conta a pertinência do tema escolhido, o rigor científico, a originalidade, a clareza, a qualidade
da apresentação e do resumo / abstract.
Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados em Sessões Oral ou Pôster.

Comitê Técnico-Científico

Nelson Wellausen Dias - UNITAU (Coordenador)
Antônio José Texeira Guerra (UFRJ)
Aristides Ribeiro (UFV)
Camilo Dalleles Rennó (INPE)
Carlos Rodrigues Pereira (UFRRJ)
O público alvo a que se propõe o Seminário engloba pesquisadores, professores,
Claudia Linhares (INPE)
estudantes, profissionais dos setores privado e governamental, das diversas regiões do país
Claudinei Fonseca Souza (UFSCAR)
e do exterior, envolvidos com recursos hídricos, manejo de recursos florestais e de bacias
Auditório Prof. Dr. Geraldo Guimarães
Dalton de Morisson Valeriano (INPE)
hidrográficas interessados na recuperação de áreas degradadas, caracterização e valoração dos
Departamento de Ciências Agrárias (Agronomia)
Devanir Garcia dos Santos (ANA)
serviços ambientais como formas de promover a sustentabilidade de bacias hidrográficas na
Universidade de Taubaté
Elmo Rodrigues da Silva (UERJ)
bacia do Rio Paraíba do Sul.
Estrada Municipal Dr. José Luiz Cembranelli, 5.000
Flávio Ponzoni (INPE)
Bairro Itaim - 12.081-010 - Taubaté, SP
Geraldo Gonçalves Reis (UFV)
Gilberto Fisch (CSA-CTA/UNITAU)
Tel (12) 3631-8004 / 3625-4212
Helio Garcia Leite (UFV)
Os trabalhos submetidos ao SERHIDRO-PS 2009 deverão ser relacionados com os seguintes temas:
Hélio Nóbile Diniz (IG)
• A importância das APPs para a conservação e preservação dos recursos hídricos
Herly Carlos Teixeira Dias (UFV)
• As mudanças climáticas e os impactos sobre os recursos hídricos
Jair Santoro (IG)
• Diagnóstico de bacias hidrográficas para a sustentabilidade
João Roberto dos Santos (INPE)
João Vianei Soares (INPE)
• Estratégias para a gestão integrada de bacias hidrográficas
José
Luiz
de Carvalho (IF/SMA)
• Estratégias para o combate à erosão na região sudeste do Brasil
José Luiz Stape (USP/ESALQ - NCSU)
• Experiências inovadoras na medição de infiltração natural e artificial e
José Roberto Soares Scolforo (UFLA)
na recarga de aquíferos
Luciene Pimentel (UERJ)
Marcelo
dos
Santos Targa (UNITAU)
• Florestas plantadas e a biodiversidade
Data
Atividade
Marcos Bacis Ceddia (UFRRJ)
• Geotecnologias aplicadas a recursos hídricos
Marcos Vinicius Folegatti (USP/ESALQ)
25 set.
Data limite para submissão de trabalhos
• O papel dos usuários na gestão dos recursos hídricos
Maria José Brito Zakia (VCP)
27 out.
Notificação aos Autores
• Papel da floresta no ciclo hidrológico de uma bacia
Paulo Fortes Neto (UNITAU)
09 dez.
Minicursos, das 14:00 às 18:00h
• Planos diretores municipais e a gestão de recursos hídricos
Paulo Romera e Silva (USP-CTH-DAEE)
09 a 11 dez. SERHIDRO-PS 2009, das 8:30 às 18:00h
Paulo Yoshio Kageyama (USP-ESALQ)
• Proteção de bacias hidrográficas com vista à otimização dos usos
Palestras Convidadas, Sessões Técnicas
Ricardo Valcarcel (UFRRJ)
múltiplos da água
Orais, Mesa Redonda e Sessões de Painéis
Silvio Jorge Simões (FEG-UNESP)
• Recarga de aquíferos e o uso do solo
Walter de Paula Lima (ESALQ/IPEF)
11 nov.
Encerramento do evento, às 18:00 h
• Recuperação de áreas degradadas em bacias hidrográficas
Yosio Edemir Shimabukuro (INPE)
• Reposição florestal em bacias hidrográficas
• Sustentabilidade hídrica
• Educação para gestão e sustentabilidade

Público Alvo

Local do Evento

Temas de Interesse para Submissão de Trabalhos

Datas Importantes

www.ipabhi.org/serhidro

