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APRESENTAÇÃO 

Escrevi o presente Memorial para concorrer ao cargo de Professor Titular da 

Universidade de São Paulo, junto ao Departamento de Ciências Florestais, da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

Pela natureza das provas às quais se submete, é esperado que o candidato seja 

portador de título de livre-docente, que demonstre liderança científica em sua área de 

conhecimento, que comprove autonomia científica pela regularidade e qualidade da sua 

produção, que demonstre efetiva dedicação à formação de recursos humanos e que tenha 

efetiva participação em ações de extensão universitária e de engajamento institucional. 

Como livre-docente da USP desde agosto de 1999, tenho as qualificações 

exigidas para apresentar-me como candidato ao cargo de Professor Titular na USP, pois: 

 apresento tempo de livre-docência acima do mínimo exigido;  

 tenho reconhecimento nacional e internacional como pesquisador na área de Gestão 

Florestal com produção contínua em quantidade e qualidade, comprovadas pela 

publicação até o presente momento de 61 artigos em periódicos nacionais e 

internacionais de reconhecida reputação e impacto na área em que atuo;  

 desfruto de reconhecimento entre os meus pares, respaldado por projetos de intercâmbio 

com universidades nacionais e internacionais; 

 tenho captado apoio financeiro e bolsas junto a diferentes organizações, que direta ou 

indiretamente beneficiaram os mais de 3.400 alunos de graduação (1992-2018) e 365 

alunos de pós-graduação (1995-2018) que já passaram pelas minhas disciplinas, e os 85 

alunos de graduação (1998-2018) e 46 alunos de pós-graduação (1998-2018) com 

orientações concluídas; 

 tenho realizado vários estágios de curta e longa duração que potencializaram a minha 

rede de relações e a difusão do meu trabalho no país e no exterior;  

 tenho supervisionado estágios de pós-doutoramento; 

 tenho reconhecida competência nos meios da gestão privada e pública, tendo sido 

inclusive designado pelo Ministério do Meio Ambiente, no período de 27/09/2007 a 

24/04/2009, para assumir a Gerência Executiva de Planejamento como membro da 

primeira equipe de gestores do Serviço Florestal Brasileiro; 

 demonstro autonomia intelectual na produção e na formação de pesquisadores, que têm 

contribuído de forma inovadora para a evolução e a modernização da Gestão Florestal 

no Brasil e em outros países; 
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 mantenho produção ininterrupta no âmbito da pós-graduação com contribuições 

inovadoras e expressivas para o conjunto dessas atividades na ESALQ; 

 leciono continuamente no âmbito da Graduação, através de formas inovadoras de ensino 

e de capacitação de alunos em atividades de iniciação científica;  

 atuo frequentemente em atividades de extensão, capacitando profissionais já formados 

e disseminando ferramentas que têm contribuído para que profissionais do setor privado 

e público atuem no mais alto nível na área de Gestão Florestal;  

 tenho atuado como membro de diversas comissões e colegiados universitários na 

ESALQ e em outras instâncias da USP, tendo exercido inclusive a direção de Centro de 

Informática do campus Luiz de Queiroz (CIAGRI) no período de 21/02/2011 a 

14/07/2014, com vinculação direta à Reitoria da USP;   

 tenho tido efetiva e constante participação institucional na ESALQ, envolvendo-me 

muitas vezes na liderança, sem prejudicar as demais atividades, de iniciativas propostas 

pelo Conselho do Departamento, coordenação dos cursos de Engenharia Florestal e 

Gestão Ambiental, Comissão de Pós-graduação em Recursos Florestais, Congregação 

da ESALQ, Conselho do Campus e outros, além de projetos que contribuíram para 

captar recursos que beneficiaram coletivamente o Departamento de Ciências Florestais, 

sempre de maneira desprendida e com muita motivação. 

Para descrever em detalhes a evolução de uma carreira que forjou a construção 

do perfil para o cargo de Professor Titular da USP, dividi este relato em: 

 Apresentação 

 Parte A - Identificação, formação e carreira acadêmica 

 Parte B - Atividades didático-universitárias 

 Parte C - Formação e orientação de alunos 

 Parte D - Atividades de pesquisa e produção bibliográfica 

 Parte E - Atividades acadêmico-administrativas  

 Parte F - Serviços à comunidade 

Todos os documentos comprobatórios referentes às informações apresentadas 

neste Memorial podem ser acessados digitalmente por meio de link indicado no próprio 

texto. Por determinação das regras que regem este concurso, apenas os comprovantes 

referentes ao período posterior a 2013 foram digitalmente copiados para dentro do 

Sistema USP Digital, com nomenclatura idêntica à das seções aqui discriminadas. 
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A organização em seções das diversas atividades desenvolvidas ao longo dos 

anos facilita a identificação e vínculo com a base de documentos comprobatórios. Esse 

fracionamento, entretanto, não prejudica a percepção da sinergia e do natural inter-

relacionamento dessas ações em múltiplas dimensões, e expressa o amplo espectro da 

minha atuação ao longo dos anos. Apesar de compartimentalizadas, as atividades em 

ensino, orientação, pesquisa, administração e extensão ocorreram de forma equilibrada, 

complementar e concomitantemente, revelando um perfil coerente e apropriado para 

tornar meritória a minha integração ao quadro de Professores Titulares da USP. 

A narrativa sobre os caminhos que me trouxeram até os dias de hoje é reflexiva, 

e analisa o meu crescimento profissional, citando experiências pessoais, apontando 

motivações, significados e expectativas. Antes de começar esse exercício, entretanto, 

julgo oportuno fazer uma síntese que antecipa o que julgo ser o principal legado do meu 

trabalho. Assim, os detalhes que serão narrados posteriormente poderão ser melhor 

contextualizados. 

 

Síntese e legado de uma carreira  

Às vésperas de completar 35 anos de docência na USP, faço um balanço. O 

resultado líquido é um legado que extrapola a atribuição que me foi dada ao ingressar na 

USP como auxiliar de ensino em setembro de 1984, para ensinar Economia Florestal aos 

alunos de Engenharia Florestal da ESALQ. Apesar dos mais de 3.400 alunos de 

graduação, que passaram pelas minhas aulas (Figura 13, Tabela 3), me identificarem 

como o professor de Economia Florestal, percebo que a principal contribuição da minha 

carreira foi formá-los gestores florestais. E fiz isso buscando sempre a inovação. 

Há uma certa cronologia nessa busca pela inovação das técnicas de gestão 

florestal. A busca se deu em três fases, que sintetizam a minha atividade como docente e 

pesquisador em dedicação integral à USP, uma universidade que "ensina porque pesquisa, 

e pesquisa porque ensina":  

"Na Universidade, a aprendizagem, a docência e a ensinagem só serão 

significativas se forem sustentadas por uma permanente atividade de construção 

do conhecimento. Tanto quanto o aluno, o professor precisa da pesquisa para bem 

conduzir um ensino eficaz."  (Antônio Joaquim Severino1 - FEUSP, 2008). 

                                                 
1 SEVERINO, A. J. Ensino e pesquisa na docência universitária: caminhos para a integração. Cadernos 

de Pedagogia Universitária, São Paulo, USP, v. 1, n. 3, abr. 2008. 
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A primeira fase deu ênfase ao estudo e desenvolvimento de sistemas de otimização 

matemática para o planejamento florestal. Nessa fase, percebe-se uma natural 

continuidade de temas tratados na minha dissertação de mestrado, defendida na ESALQ 

em 1987, e à minha tese de doutorado, defendida em 1992 na Universidade da Georgia, 

EUA. Técnicas de programação matemática, que otimizam um ou mais objetivos 

enquanto atendem a restrições operacionais, econômicas e de produção, formam o núcleo 

das ferramentas que desenvolvi e ajudei a disseminar via cursos regulares de graduação 

e pós-graduação oferecidos na ESALQ e em diversos cursos de extensão universitária 

nacionais e internacionais que ainda seguem sendo demandados com frequência.  

Iniciado na década de oitenta, uma época em que a disponibilidade de 

computadores pessoais era ainda incipiente, esse trabalho evoluiu com a popularização 

dos recursos computacionais e foi precursor de rotinas de apoio à decisão hoje usadas por 

profissionais de gestão florestal no Brasil inteiro. A partir do nosso trabalho na ESALQ 

e num pioneiro programa cooperativo de pesquisas coordenado no Instituto de Pesquisas 

e Estudos Florestais (IPEF), que mais tarde deu origem ao GT-PLAN (um grupo ainda 

hoje ativo e constituído por profissionais de empresas florestais brasileiras), a 

programação linear (P.L.) se tornou conteúdo obrigatório em todos os bons cursos de 

Engenharia Florestal no Brasil. Hoje, a P.L. é a principal ferramenta matemática do gestor 

florestal usada para gerar planos florestais estratégicos, táticos e operacionais em 

instituições encarregadas da gestão de extensos plantios florestais. 

Praticamente todos os alunos de iniciação científica e de pós-graduação que 

orientei nesse tema se mantiveram depois de formados na área de gestão florestal, tanto 

os que se empregaram no setor público ou privado, quanto os que permaneceram no 

mundo acadêmico. E é esse o principal indicador de sucesso que uso para destacar o que 

considero ser o meu primeiro legado. 

O segundo legado, e fase dois da minha carreira, é produto da dedicação à 

tecnologia da informação e a busca por um padrão ideal que ajudasse o gestor florestal 

nas suas rotinas. A busca de uma estrutura padrão de gestão da informação e a criação de 

uma arquitetura ideal pautada pela organização de bases de dados relacionais para a 

gestão eficiente das florestas de produção, teve início em meados dos anos noventa. Uma 

vez definida a estrutura básica, a transferência para o setor produtivo se deu através da 

criação de uma startup que depois viria a se constituir na primeira empresa brasileira 

desenvolvedora de sistemas de TI florestal no Brasil, a Athena. 
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Foi com o dedicado trabalho de um grupo florestal extremamente competente, 

atuando junto a grupos informáticos inicialmente bastante reticentes, e em praticamente 

todas as empresas florestais brasileiras, que conseguimos disseminar a gestão profissional 

de dados florestais. A referência hoje nessas instituições a sistemas florestais modulares 

de dados de cadastro, inventário, viveiros, planejamento operacional, clima, solos, 

pesquisa etc. tem origem nesse nosso pioneiro trabalho. A TI florestal abriu novas 

oportunidades de emprego para o engenheiro florestal, consolidando-o como hábil gestor 

de dados florestais. No ápice dessas iniciativas entre 2004 e 2006, pouco antes da venda 

da então amadurecida startup para um grupo finlandês, a Athena chegou a ser, dentre as 

empresas florestais atuando no Brasil, a equipe técnica com o maior número de egressos 

da ESALQ. É essa constatação que me permite identificar um segundo legado da minha 

carreira para a Gestão Florestal no Brasil. 

A partir de 2008, depois de uma enriquecedora passagem pelo Ministério do Meio 

Ambiente, como Gerente Executivo de Planejamento do então recém-criado Serviço 

Florestal Brasileiro, tem início o terceiro legado da minha carreira na USP. O insight para 

um novo ciclo de descobertas e inovações aconteceu nesse período durante uma visita ao 

Serviço Florestal Americano e a outros órgãos de gestão florestal nos Estados Unidos. 

Ali tive contato pela primeira vez com as tecnologias LiDAR de altimetria a laser. 

A palavra LiDAR é usada para identificar o termo em inglês Light Detection And 

Ranging, que se refere ao uso de pulsos de luz laser para medir distâncias. Devido à 

capacidade de penetração dos estreitos feixes de luz laser que varrem a vegetação 

escaneada, um conjunto de sinais captados por um sensor que atua simultaneamente ao 

emissor laser é convertido em nuvens de pontos 3D. Empresas provedoras de serviços 

LiDAR entregam aos seus clientes nuvens de dados LiDAR. Quando produzidas por 

equipamentos aero embarcados, as nuvens LiDAR ALS (airborne laser scanning) são 

capazes de cobrir extensas áreas, mas com baixa resolução. Se produzidas por 

equipamentos fixos ou móveis terrestres, as nuvens LiDAR TLS (terrestrial laser 

scanning) são mais densas e de alta resolução. 

O produto dessas tecnologias é uma nuvem de dados 3D que revela a estrutura 

vertical da cobertura florestal e que, dependendo da densidade de pontos, oferece ao 

engenheiro florestal medições e parâmetros essenciais para o monitoramento e aferição 

de importantes características florestais. Percebi de imediato que essas novas tecnologias 

completavam o conjunto de ferramentas que eu vinha consolidando. A possibilidade de 

tratar a floresta espacialmente nas suas três dimensões tornava as bases de dados (fase 2) 
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mais ricas e precisas e, consequentemente, as ferramentas de planejamento otimizado 

(fase 1) poderiam representar com mais acuidade e realismo o problema de planejamento 

florestal. O ciclo se fechava perfeitamente, e tornar tangíveis os benefícios dessas novas 

tecnologias para alunos e gestores florestais no Brasil se transformou numa meta. Era 

evidente o caráter disruptivo e o potencial de modernização dessas tecnologias na área 

florestal, que já se encontravam bem desenvolvidas no Hemisfério Norte, mas eram ainda 

incipientes no Brasil. 

Repetia-se a impressão de potencial pioneirismo, de desenvolvimento de novas 

habilidades, de pesquisar, desenvolver e disseminar técnicas que poderiam inovar a 

Gestão Florestal. Sensação igual à vivida nos dois momentos anteriores, quando 

identifiquei nas ferramentas matemáticas de otimização e na gestão relacional de dados a 

construção de novas habilidades para o Gestor Florestal. Foi então que decidi constituir 

um novo grupo de pesquisa no Departamento de Ciências Florestais da ESALQ, visando 

a organização de um centro de referência em mensuração florestal com novas tecnologias. 

E assim surge o Grupo de Estudos em Tecnologias LiDAR (GET-LiDAR, que tem me 

permitido delinear um terceiro legado). 

 
Figura 1: Evolução do aprofundamento em temas da Gestão Florestal durante a minha carreira na USP 

Resumidamente, a Figura 1 mostra a sequência de fases que caracterizaram a 

evolução da minha dedicação à pesquisa em Gestão Florestal na USP e os três principais 

legados. A fase I teve início na década de 80 quando os recursos e ferramentas 

informáticas disponíveis eram ainda muito incipientes. Ainda não se contemplava a 

revolução que veríamos em poucos anos, com o avanço da ciência da computação. 
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Antecipando a possibilidade de um acesso mais generalizado a esses recursos, e antes 

ainda do meu afastamento para o doutorado na Universidade da Georgia onde me 

aprofundei nessa área, escrevi em FORTRAN o primeiro programa gerador de modelos 

de programação linear gratuitamente distribuído entre gestores responsáveis pelo 

planejamento florestal estratégico, e criamos o primeiro programa cooperativo de 

pesquisas em Planejamento Florestal no Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. 

A Fase II surge da percepção de que o planejamento apoiado por técnicas de 

otimização matemática exigia o desenvolvimento de modernas bases de dados relacionais 

específicas para a gestão de empreendimentos florestais. A efetiva adesão do setor 

florestal a esses conceitos, entretanto, demandava provedores de serviços de tecnologia 

da informação que ainda não existiam no mercado brasileiro. Dessa constatação, surge a 

ideia de criarmos a primeira empresa desenvolvedora de sistemas de gestão de dados 

florestais do Brasil, a Athena, uma startup que pioneiramente criou o mercado de TI 

florestal no nosso país. 

O início da fase III acontece em 2008, durante a visita ao Serviço Florestal Norte-

americano, quando percebo que as novas tecnologias florestais de monitoramento 3D 

permitiriam melhorar a qualidade das bases de dados e dos modelos de planejamento que 

eu vinha desenvolvendo nas duas fases anteriores da minha carreira. Era possível agora 

criar nuvens de pontos 3D representando a cobertura vegetal arbórea de extensas áreas 

florestais com alta precisão. Antecipando a evolução que isso traria para o gestor florestal, 

como ferramenta de mensuração florestal e de monitoramento, me propus a criar um 

centro de referências no Departamento de Ciências Florestais da ESALQ dedicado ao uso 

dessas tecnologias. 

Justifica-se, portanto, que nos últimos dez anos de trabalho a orientação de alunos 

de pós-graduação e a produção científica tenha se concentrado no uso florestal do LiDAR. 

Só nesse período, o LiDAR é tema de orientação em 11 dissertações de mestrado (de um 

total de 17), e em 5 teses de doutorado (de um total de 8). Metade dos 38 artigos científicos 

publicados desde 2008, que representam 62% do total de artigos publicados na minha 

carreira, têm o LiDAR como elemento metodológico. Essa produção foi resultado do 

trabalho de alunos que integram o GET-LiDAR e que, na sua maioria, pertencem ao 

programa de pós-graduação em Recursos Florestais da ESALQ/USP. O nosso trabalho 

tem se beneficiado também das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa 

Cooperativo em Tecnologias LiDAR (ProLiDAR), que coordeno junto ao IPEF, e que 

permite testes em escala operacional dos resultados de pesquisa gerados pelo GET-
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LiDAR. O ProLiDAR tem como função transferir para o setor florestal brasileiro os 

resultados da pesquisa que desenvolvemos. 

 Definitivamente, o período na USP marcado pelas fases ilustradas na Figura 1 foi 

rico em oportunidades e privilégios, como o de pertencer a uma universidade dedicada à 

ciência e o de compartilhar o espaço com talentosos colegas e alunos. Na próxima seção 

destaco aspectos da minha origem e formação, descrevendo os momentos chave que 

marcaram a minha trajetória como professor que, espero, tenha de alguma maneira 

ajudado a USP a se manter admirada, pela ciência que gera e pelos talentos que atrai. 

 

Minhas origens 

Sou primogênito de um casal de imigrantes 

espanhóis galegos, que cresceram em 

aldeias separadas (Figura 2) na Espanha e 

que se conheceram no Uruguai depois de 

abandonarem a sua terra natal. Lá casaram-

se, em 1955, mas mudaram-se logo em 

seguida para o Brasil, onde nasci em 1959 

(Figura 3). 

 

 A memória mais distante me traz o cheiro 

da fábrica de doces na Bela Vista, um bairro 

operário na cidade de São Paulo onde nasci. 

Perto dessa fábrica, vivemos os primeiros 

anos da minha vida. Logo veio meu irmão 

Marcos e as lembranças desse período são 

muito vagas. Ficou apenas o cheiro das 

tortilhas de batata, do pão e do vinho em 

“botas” de couro dos piqueniques no campo 

que fazíamos nessa época aos domingos. 

 
Figura 2: Meus pais, Flora de Vilasantar, e 
Marcelino de Brion, galegos espanhóis, ainda 
adolescentes. Só se conheceram depois que 
imigraram, inicialmente para o Uruguai e depois 
para o Brasil, onde nasci em 1959. 

 
Figura 3: Primogênito, meus pais se mantiveram 
próximos da colônia espanhola em São Paulo. 
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Acho que o prazer que ainda 

sinto quando saio da cidade e 

passo dias em fazendas ou 

caminhado no “mato” vem 

desse período. Ao contrário 

de muitas crianças com as 

quais convivi mais tarde na 

escola, percebi que era o 

único que tinha tido contato 

desde muito cedo com animais, sítios e fazendas. Os passeios duravam um só dia, mas 

criaram raízes (Figura 4). 

Aos cinco anos de idade, a minha mãe nos levou para visitar a família na Galícia, 

Espanha. Fomos de navio (Figura 5). Meu pai não pôde ir, pois começava a vida de 

comerciante, como dono de um pequeno bar no Bexiga, bairro paulistano onde também 

morava boa parte da colônia italiana. 

Assim, cercado de 

estrangeiros, a vida 

cheirando doce e a bordo de 

um navio, descobri, ainda 

menino, que o mundo era 

muito grande e que as 

pessoas podiam ser muito 

diferentes.  Aos seis anos de 

idade, falando apenas espanhol, nos mudamos para uma casa que ficava próxima da 

minha primeira escola, e próxima também do que viria a ser, anos mais tarde, a Estação 

Conceição da primeira linha de metrô brasileiro. Em 1966, antes de completar sete anos, 

e com o ano letivo já iniciado, minha mãe foi bem recebida no Grupo Escolar “Almirante 

Barroso” pela simpática Profa. Amélia, diretora da escola e sua assistente, Profa. Lucila. 

As mesmas boas-vindas, entretanto, eu não me lembro de ter recebido da minha 

primeira professora. Designado para integrar a classe de alunos dela, a Dona Nancy não 

gostou muito de receber na sala, onde coincidentemente também estudava o seu próprio 

filho, um retardatário. Eu mal falava o português e chegava várias semanas depois do 

início das aulas, com a classe já dominando os primeiros números e letras. Começar 

atrasado no aprendizado da leitura, da escrita e da tabuada, pela arte e graça da cartilha 

 
Figura 4: Domingos eram dias de passeios em parques e no campo 
do interior paulista, acompanhados de vinho espanhol na “bota”. 

 
Figura 5: De navio, o embarque para conhecer a família na Galícia. 
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“Caminho Suave”, numa língua estranha para mim e relegado pela professora a um 

segundo plano, foi um grande desafio. 

Esse primeiro ano, apesar de intimidante, foi mágico para mim. Aquela cartilha 

estava me introduzindo de forma amiga a um novo mundo, ao mesmo tempo que me 

ensinava a língua do país onde nasci. Era fantástico poder mostrar para a minha mãe que 

eu conseguia ler os anúncios nas ruas e nos bondes que ainda circulavam pela cidade. A 

cartilha de fato suavizou o caminho da leitura e alcancei o resto da classe em pouco tempo. 

Mas a Dona Nancy não reconheceu o esforço e escolheu exatamente o intervalo entre a 

minha nota e a nota do filho dela para separar o grupo dos alunos que receberiam medalha. 

Nos demais anos do ensino fundamental encontrei professoras mais meigas e carinhosas. 

Talvez marcado pelo começo, me esforcei bastante nos demais anos para terminar no 

grupo dos que mereceriam medalhas. 

A escola era pública e não se restringia apenas a aulas em sala. Também fazíamos 

visitas a fábricas, ao Zoológico, ao Jardim Botânico, a feiras do exército e a quartéis. 

Eram os anos da ditadura e da propaganda militar e o patrono da minha escola era a 

Marinha. Aos meus olhos, aguçados pela curiosidade, essas visitas eram muito divertidas 

e eu as esperava com ansiedade. A melhor de todas e insuperável, foi o passeio a bordo 

de um navio de guerra da marinha brasileira que zarpou do porto de Santos até alto mar 

(Figura 6), com direito a um exercício de tiro em alto mar! 

 

Figura 6: Passeio em navio da Marinha brasileira com direito a exercício de tiro próximo a Santos. 
 

Os finais de semana continuaram dedicados aos amigos espanhóis e a visitas ao 

campo. Meus pais, na companhia de amigos da colônia, promoviam piqueniques e visitas 

a cidades próximas e a feiras agrícolas no Parque de Exposições da Água Branca. Eram 

dias alegres, de muita diversão, perto de animais, fazendas e árvores. O sonho do meu pai 
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era viver do campo, coisa que ele pôde realizar muitos anos mais tarde, e que de certa 

forma me influenciou nos anos seguintes. 

Continuei estudando em escolas públicas. Fiz o ginásio e o colegial, como 

chamávamos na época, em escolas perto de casa. Hoje, primário e ginásio são o primeiro 

ciclo (ensino fundamental), e colegial corresponde ao segundo ciclo (ensino médio).  

Talvez seja saudosismo, mas prefiro referir-me aos anos de primário, ginásio e colégio. 

Eram tempos em que ainda se ensinava Educação Moral e Cívica e as escolas 

públicas tinham que manter oficinas para o ensino das Artes Industriais. Nessas oficinas 

aprendíamos artes gráficas, princípios de eletricidade e solda, carpintaria, marcenaria etc. 

Meu pai trazia para casa fascículos da Enciclopédia Conhecer e eu inventava brinquedos 

baseados nessa enciclopédia, nos gibis e no “Manual do Escoteiro Mirim”. E as bancadas 

dos cursos de Artes Industriais me ensinaram alguns princípios que foram úteis para o 

resto da minha vida. Pude usufruir de um ensino público que aparentemente a cidade de 

São Paulo não conseguiu manter e reproduzir nos anos subsequentes. 

Nessa fase, entre 1973 e 1976, conheci também um modelo de ensino privado que 

me impressionou pela qualidade da infraestrutura. Trata-se da União Cultural Brasil - 

Estados Unidos, uma escola de inglês, onde tive o meu primeiro contato com uma 

biblioteca, cinemateca e pinacoteca bem organizadas. Hoje, a fluência em inglês eu devo 

a essa escola, assim como a fluência em espanhol eu devo aos meus pais. 

O final do ginásio e do colegial foram concluídos no horário noturno, pois comecei 

a trabalhar aos 14 anos, em empregos com carteira de trabalho assinada. Fui office boy, 

auxiliar de escritório e assistente de gerência em escritórios de empresas com endereço 

na já famosa Av. Paulista em São Paulo. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não me 

privaram de viver uma adolescência feliz. Pelo contrário, marcaram o meu senso de 

responsabilidade, de organização e a minha vida social. Devo boa parte da minha 

personalidade a essa experiência que antecedeu a minha vida como universitário em 

tempo integral e que se somou aos períodos em que ajudei o meu pai no comércio.  

Aos dezessete anos eu terminei o ensino médio e me matriculei numa escola de 

Desenho Técnico, a Pro-Tec. Logo depois, iniciei o curso preparatório para vestibulares, 

oferecido pelo colégio Objetivo, situado na mesma Av. Paulista que me abriu as portas 

para o trabalho, e onde meu pai tinha agora uma pequena lanchonete. Até então, a minha 

meta era o vestibular do Instituto Tecnológico e Aeronáutico – ITA de São José dos 

Campos. O desejo de ser engenheiro aeronáutico apareceu enquanto fazia o curso de 
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desenho técnico da Pro-Tec, e das visitas que fazia à loja de aeromodelismo da Aero Brás 

na Major Sertório, bem perto do centro histórico de São Paulo. 

Sabia da dificuldade de ter êxito num vestibular para o ITA. Então, enquanto 

assistia as aulas no primeiro semestre de 1978, pedi a professores do cursinho que me 

dessem dicas de como poderia me preparar melhor. A sugestão foi que tentasse um 

vestibular ainda em julho daquele ano na área de exatas. Naquela época, as provas do 

vestibular para universidades públicas aconteciam de acordo com a área de interesse: 

biológicas, humanas ou exatas. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) realizava no 

meio daquele ano o vestibular para candidatos à segunda turma do recém-criado curso de 

Engenharia Agronômica, e as provas se concentravam na área de exatas. Pela qualidade, 

localização e por acontecer no meio do ano, a relação candidato/vaga era alta e se 

comparava à disputa por vagas típica das provas para o ITA, então fui. 

Londrina não poderia ter causado melhor impressão. Ao chegar lá, para a curta 

estadia de alguns dias, enquanto fazia as provas do vestibular no próprio campus da 

Universidade, deslumbrei-me com a modernidade da cidade e da UEL. Era a primeira vez 

fora da cidade de São Paulo e me surpreendi muito, pois ignorava a pujança do campo e 

o consequente desenvolvimento e modernidade que o Brasil começava a apresentar. 

Fui provado no vestibular, meu pai ficou muito contente e minha mãe apreensiva. 

Era um filho que saía de casa. Perguntei ao meu pai se ele me sustentaria em Londrina, 

pois tentaria cursar Agronomia na UEL, pelo menos por um semestre. Caso eu não 

gostasse, voltaria no ano seguinte para iniciar novamente o preparatório do ITA.  Não 

voltei, e formei-me Agrônomo pela UEL!  

 

Formação Universitária – da Graduação ao Mestrado 

A proposta de graduação em Engenharia Agronômica da Universidade Estadual 

de Londrina se baseava em um programa seriado de nove semestres e o ingresso de novos 

alunos era semestral. Fiz parte da segunda turma, portanto, foi natural o forte engajamento 

com a estruturação do curso e com o jovem corpo docente que começava a formar a 

escola. Assim, ingressei no Centro Acadêmico que, com alunos de apenas duas turmas, 

era pequeno o suficiente para ser bastante dinâmico. Tínhamos constante contato com o 

grupo de coordenadores do curso e discutíamos regularmente estratégias para melhorar a 

qualidade das aulas e das atividades de campo. 
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Nos aspectos práticos da formação agronômica, o curso da UEL se destaca. A 

universidade está situada em um dos mais importantes centros agrícolas do país, cercada 

de uma extensa rede de cooperativas e de produtores de soja, trigo, café, milho, produtos 

hortícolas, frutas, feijão, aves, bovinos, bicho da seda etc. A universidade também se situa 

próxima ao Instituto Agronômico do Paraná e do Centro Nacional de Pesquisa em Soja 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. 

Naquele momento, vivíamos o auge da introdução das técnicas de plantio direto e 

de controle biológico de pragas no Brasil. No Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR 

e na EMBRAPA, tínhamos aulas práticas com jovens pesquisadores doutores recém-

chegados do exterior. Esses pesquisadores fizeram história nas suas áreas, contribuindo 

para o acelerado desenvolvimento agronômico do estado do Paraná, e que ajudaram a 

tornar o Brasil a grande potência agrícola que é na atualidade. 

Durante a graduação, me interessei por diferentes assuntos e procurei fazer 

estágios no IAPAR e na EMBRAPA, para conhecer mais a fundo diferentes temas. Como 

estagiário, ajudei pesquisadores a fazer revisões bibliográficas, coletei dados de campo 

em experimentos de melhoramento de soja, estudei a cultura do girassol, e passei por 

laboratórios de solos e de entomologia. O meu interesse continuava voltado para questões 

quantitativas, por isso, as disciplinas de cunho mais matemático me chamavam a atenção. 

Comentando com o meu professor de Administração Rural daquela época, Prof. 

Oswaldo Calzavara, se a gestão da propriedade rural poderia ser abordada de forma mais 

quantitativa, ele acabou me indicando um caminho que me levou logo depois a uma pós-

graduação na USP. A questão envolvia o desejo de conhecer com mais profundidade as 

técnicas e métodos de planejamento rural e de tomada de decisão baseados em princípios 

matemáticos. A recomendação dele foi que eu procurasse o Prof. Fernando Curi Peres, 

na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - ESALQ, para um mestrado. Devo 

aos professores Calzavara e Peres a orientação que se tornou chave para a minha futura 

realização profissional. 

Do ponto de vista pessoal, a fase na UEL me proporcionou grande crescimento. 

Ajudei a criar uma república em Londrina e construí laços de amizade que se mantiveram 

por muitos anos. Foi lá onde comecei a namorar uma colega de turma, Adriana P. 

Martinelli, filha de docentes da USP, com quem me casei. Tivemos o nosso primeiro filho 

em outubro de 1981, pouco mais de um ano antes da nossa formatura. O nosso segundo 

filho chegou mais tarde, em 1985, quando juntos já fazíamos o mestrado na ESALQ. 
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A transição para o mestrado na ESALQ, imediatamente após a formatura em 

Londrina, a aprovação das nossas propostas de pesquisa e o aceite das nossas inscrições 

nos deixaram muito contentes. Para mim, o maior desafio ao ingressar no mestrado da 

ESALQ/USP foi atingir o mesmo nível de formação que alguns colegas já apresentavam 

em temas de Economia, principalmente os colegas formados na própria ESALQ. 

Foram muitas as horas de estudo dedicadas à Microeconomia, Macroeconomia, 

Evolução do Pensamento Econômico, Probabilidade e Estatística, Econometria e 

Matemática. O meu orientador, Prof. Fernando Curi Peres, me ensinou as técnicas de 

Programação Matemática. Essas técnicas permitiam a integração de questões 

econômicas, respondiam a questões práticas e modelavam elegantemente e com precisão 

a forma como eu enxergava os problemas de planejamento da propriedade rural. 

A técnica envolvia a formulação matemática das alternativas de produção 

disponíveis, das restrições operacionais e do objetivo declarado pelo gestor rural. Com a 

amigável e simpática orientação do Prof. Fernando Peres, transformávamos problemas 

reais de planejamento rural em grandes matrizes de coeficientes que depois eram 

transferidos para um programa de computador disponível apenas na Escola Politécnica 

da USP em São Paulo. 

Nesse contexto é importante citar uma disciplina que também me proporcionou 

enorme satisfação e curiosidade. Refiro-me a um curso não obrigatório oferecido pelo 

Prof. Roberto Simionato, do Departamento de Matemática e Estatística da ESALQ, que 

me ensinou a programar em FORTRAN. Através desse curso tive contato direto com 

computadores de verdade, algo que nunca havia feito antes e que me fascinou. Finalmente 

podia conciliar dever e diversão num mesmo nível. 

A sensação de programar um computador de grande porte, para gerar eficiente e 

rapidamente, análises e respostas foi algo com o que me identifiquei e que foi 

extremamente importante e útil para a evolução da minha carreira. Essa sensação de 

eficácia e eficiência que a computação proporciona é o que me mantém motivado para 

continuar explorando ainda hoje métodos quantitativos e informáticos na área de apoio 

ao planejamento e à tomada de decisão como especialista em sistemas de gestão florestal. 

Todos os professores do curso de mestrado me ensinaram coisas que até hoje são 

fundamentais nas minhas aulas de Economia de Recursos Florestais, e nos demais cursos 

que tenho oferecido na ESALQ, mas sem dúvida foram os professores Roberto Simionato 

e Fernando Peres que mais me inspiraram a definir os trabalhos que acabei explorando e 

as ações que me ajudaram a desenvolver a área de Gestão Florestal no Brasil. 
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Ingresso na USP, Doutoramento e Carreira Docente 

Em setembro de 1984, depois de ter concluído no semestre anterior os créditos do 

mestrado e de um curto período como professor no curso de Agronomia de Bandeirantes, 

no Paraná, fui selecionado como Auxiliar de Ensino no Departamento de Ciências 

Florestais da ESALQ. Para alguns, inclusive os alunos, a escolha de um Agrônomo para 

ensinar Economia no curso de Engenharia Florestal foi vista com desagrado. Para mim 

foi uma saudável confrontação. Os descontentes diziam que não era nada pessoal. Pedi 

então, principalmente aos alunos, um voto de confiança e que se concentrassem no 

interesse que tínhamos em comum: a boa formação na área de Economia. 

Eu me comprometi com o ensino dos princípios da Economia, e os alunos se 

comprometeram a avaliar-me somente depois que eu lhes mostrasse o meu trabalho. Caso 

eu não me saísse bem, eu mesmo pediria demissão. A conquista da confiança dessa 

primeira turma e o meu compromisso com a didática e o ensino da Economia, foi a tônica 

dos primeiros três anos como professor na ESALQ. Nesse período, consolidei o conteúdo 

da disciplina “Economia de Recursos Florestais”, em concomitância com a fase final de 

redação da minha dissertação de mestrado, defendida em agosto de 1987. 

Na dissertação explorei a possibilidade de tornar menos determinísticos os 

modelos de planejamento da propriedade rural com técnicas de programação linear. Mais 

especificamente, e com o uso de técnicas de simulação Monte Carlo, analisei o efeito de 

considerar a aleatoriedade de coeficientes importantes na solução desses modelos, como 

os preços dos produtos, rendimentos operacionais, produtividade das culturas etc. A 

confiança que fui ganhando, enquanto os alunos percebiam o meu domínio e dedicação 

ao ensino da Economia de Recursos Florestais, também aumentava na área científica ao 

defender a minha dissertação de mestrado que, intitulada “Planejamento agropecuário 

através de um modelo de programação linear não determinista”, foi aprovada com 

distinção e louvor, tendo na comissão julgadora os professores Fernando Peres, Cássio 

Godoi e Pedro Marques. 

O Conselho do Departamento de Ciências Florestais decidiu, também nesse 

período, aumentar a minha carga didática pedindo-me para assumir uma das turmas 

práticas de Silvicultura (LCF581), disciplina oferecida para o curso de Agronomia, e a 

disciplina “Política, Legislação e Administração Florestal” (LCF679) para os alunos de 

Engenharia Florestal. Do ensino desta última, guardo boas lembranças, pois pude 

desenvolver, num trabalho de equipe com os alunos de 1987, propostas para o Capítulo 
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Meio Ambiente da nova Constituição Brasileira promulgada dois anos depois em 1989. 

Essas propostas foram apresentadas pelos próprios alunos a especialistas no assunto, 

durante um encontro na ESALQ, que contou com o apoio da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, e que se denominou “Propostas para a Assembleia Nacional 

Constituinte”. Imagino que tenha encerrado essa fase com o meu desempenho aprovado, 

pois acabei sendo indicado pela turma de 1987 como professor homenageado. 

Ainda que timidamente, foi nesse período também que o meu engajamento em 

atividades administrativas e de apoio institucional começaram. Merece destaque a minha 

participação na redação de um documento que foi enviado ao reitor da Universidade em 

1987, Prof. José Goldemberg, solicitando a contratação de novos docentes e funcionários 

para o LCF e a ampliação do espaço físico. Como resultado, recebemos cinco novas vagas 

e recursos para a construção de um novo prédio. 

A fase pós-defesa do mestrado, que pelas regras da USP na época me elevavam 

do nível Professor Auxiliar para Professor Assistente, foi caracterizada pela busca de uma 

área de pesquisa que refletisse adequadamente os meus interesses científicos. Essa busca 

se concentrou no estudo de técnicas de matemática financeira e de otimização matemática 

para subsidiar as atividades de planejamento florestal. 

Foi então que, para a minha alegria, descobri que a programação matemática, mais 

especificamente a programação linear, já vinha sendo utilizada com grande sucesso e 

regularidade na área de planejamento florestal, principalmente nos Estados Unidos. Ao 

procurar apoio entre as empresas associadas ao Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

- IPEF, uma entidade privada de pesquisa que se mantém até hoje ligada ao Departamento 

de Ciências Florestais da ESALQ, encontrei o interesse da Ripasa Papel e Celulose para 

o desenvolvimento de modelos de otimização do planejamento florestal baseados em 

programação linear. 

Em pouco tempo, juntamente com alunos estagiários de graduação, começamos a 

desenvolver programas escritos em Fortran para a geração de modelos de planejamento 

florestal, que em seguida eram processados no Centro de Computação Eletrônica da 

Escola Politécnica da USP em São Paulo. Como resultado, esses modelos geravam um 

cronograma de plantio, reforma, colheita e produção regulada de madeira envolvendo 

todos os talhões florestais da empresa, que proporcionava a melhor estratégia do ponto 

de vista econômico e operacional. O sucesso dessa primeira experiência apoiada pela 

Ripasa estimulou a criação do primeiro programa cooperativo de pesquisa em 

planejamento florestal do IPEF. Apoiado por sete associadas do IPEF (Freudemberg, 
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Champion, Eucatex, Florin, Ripasa, CAFSB e Acesita), esse programa permitiu a 

orientação de nove alunos de iniciação científica e ajudou a disseminar e aprimorar os 

modelos de programação linear que hoje são utilizados na área de planejamento pela 

maioria das grandes empresas florestais brasileiras. 

Foi também nesse período que tive a oportunidade de conhecer um colega que se 

transformaria num grande amigo que me ajudou a moldar o meu futuro profissional.  

Entre 1988 e 1989, recebemos como bolsista Fulbright no nosso departamento, o Prof. 

John Paul McTague, na época professor da Northern Arizona University, EUA. Logo 

ficamos amigos, e saiu dele a recomendação de que eu completasse a minha pós-

graduação na University of Georgia, onde ele havia obtido o PhD. 

Uma das razões para essa recomendação se baseava no fato de que ele se disse 

impressionado ao ver que eu tinha escrito de forma independente um programa gerador 

de matrizes de programação linear para o planejamento de florestas plantadas de 

eucaliptos. Segundo ele, esse tipo de iniciativa ele só havia visto nos mais avançados 

programas de pós-graduação florestal americanos. Ao explicar-lhe que, como referência 

para o desenvolvimento desses programas de computador, eu havia usado um livro texto 

que tinha como coautor o orientador dele de PhD, ele disse: não há dúvida, vá para a 

Georgia. E eu fui! 

Cheguei em Athens, Georgia, cidade sede da 

University of Georgia (UGA), em dezembro 

de 1989 desacompanhado de esposa e filhos, 

que chegaram algumas semanas depois, às 

vésperas do Natal. Para Fernando, meu filho 

de oito anos, e Eduardo, com quatro anos e 

meio, a mudança para os Estados Unidos foi 

um grande evento. Esse período representou 

para eles, para mim e para Adriana, minha 

esposa na época, uma marcante experiência. 

Em meados de 1993, eu e Adriana 

terminamos os nossos PhD’s, e alcançamos 

assim, junto com os nossos filhos, a mais 

intensa e marcante conquista coletiva das 

nossas vidas. 

 
Figura 7: Despedida no aeroporto, com os meus 
pais, no início de dezembro de 1989 para o PhD 
nos EUA, e família junta algum tempo depois. 



APRESENTAÇÃO 

18 

Hoje, Fernando tem mestrado em administração esportiva e é técnico de natação 

em uma universidade nos Estados Unidos (Kenyon College, Gambier – OH); Eduardo 

tem mestrado em Economia de Recursos Naturais e está concluindo o doutorado na 

University of Vermont, em Burlingon – VA; Adriana, depois de obter o PhD em 

biotecnologia na UGA, ingressou na USP e é hoje professora titular no Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura (CENA). 

Academicamente, a partir do doutorado, construí uma sólida rede de relações 

profissionais e científicas. Pelo meu desempenho acadêmico fui escolhido dois anos 

seguidos para receber o prêmio Jerome Clutter, atribuído ao melhor aluno de pós-

graduação na área de gestão florestal. Depois de concluir os créditos nas áreas de 

Biometria Florestal (Forest Biometrics) e Ciências da Gestão (Management Sciences) e 

de me submeter ao exame de qualificação, fui convidado pelo meu colega John Paul 

McTague para trabalhar na Northern Arizona University (NAU), durante um ano, 

enquanto coletava meus dados para a tese de doutorado. 

Durante esse período no estado do Arizona, tive o privilégio de atuar oficialmente 

como professor visitante e de lecionar para os alunos do curso de Engenharia Florestal da 

NAU, valendo-me de um programa de pré-formatura que o Serviço de Imigração Norte 

Americano oferece para alunos estrangeiros. Com prazo máximo de um ano, antes da data 

prevista para obtenção do título de formatura, essa autorização de trabalho foi essencial 

para que eu pudesse usufruir de todos os recursos oferecido pela NAU como docente e 

para o desenvolvimento do meu trabalho de tese. 

O assunto da minha tese, uma heurística para resolver grandes problemas de 

planejamento florestal envolvendo variáveis inteiras, usou como estudo de caso a gestão 

dos recursos florestais administrados pela Reserva Indígena White Mountain, da nação 

Apache no Estado do Arizona, EUA. Nesse projeto, o meu colega John Paul desenvolveu 

os modelos biométricos para estimação do volume de madeira segundo os diferentes 

regimes de manejo possíveis, e eu desenvolvi o sistema computacional de apoio à decisão 

e de geração do modelo matemático de otimização. Foi a mais produtiva, rica e inusitada 

experiência da minha vida. 

Com os dados e experiência adquiridos, voltei para a University of Georgia – 

UGA para concluir a redação da tese e defendê-la. A defesa do trabalho, intitulado Use 

of heuristic methods in the analysis of large-scale forest management integer 

programming models, aconteceu no dia 16 de dezembro de 1993, sob a orientação do 
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Prof. Bruce Borders, que culminou com a concessão do diploma de PhD com 

especialização em Biometrics and Forest Management. 

Sentia que as minhas habilidades em matemática, estatística, programação de 

computadores, modelagem biométrica florestal, pesquisa operacional e gestão florestal, 

haviam se expandido significativamente. A empolgação para disseminar essas 

habilidades e começar a aplicá-las de forma independente ao voltar para a ESALQ era 

grande. Era hora de voltar para o Brasil e consolidar a minha carreira como docente e 

pesquisador. 
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Orientação – Privilégio de Aprender Junto 

Uma das prioridades ao voltar para o Brasil foi o meu credenciamento na pós-

graduação. Para tanto, comecei lecionando em nível de pós-graduação as disciplinas 

Economia e Planejamento da Produção Florestal (LCF0729) e Manejo Florestal 

Avançado (LCF0734). O primeiro credenciamento como professor orientador ocorreu em 

setembro de 1994 no programa de pós-graduação em Ciências Florestais, vinculado ao 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ. Em abril de 1995, obtive 

credenciamento no PPG em Economia Aplicada, vinculado ao Departamento de 

Administração, Economia e Sociologia da ESALQ. Pelo período de uma orientação 

pontual, também fui credenciado em 1997 no PPG em Administração Agrícola da 

Universidade Federal de Lavras. 

Em nível de graduação, assumi novamente as aulas de Economia de Recursos 

Florestais (LCF0685) e de Silvicultura (LCF0581), criei uma nova disciplina optativa 

denominada Gerenciamento de Recursos Florestais (LCF0586) e assumi a disciplina de 

Métodos Quantitativos para a Gestão Ambiental (LCF0280). Complementarmente, 

também ocorreram participações nas disciplinas Introdução à Engenharia Florestal 

(LCF0105), Ecologia e Impactos Humanos sobre o Ambiente (LCF0696), Auditoria e 

Certificação Florestal (LCF0694) e nas disciplinas envolvendo residência e estágios 

profissionalizantes e supervisionados. O reconhecimento pelo desempenho na área de 

ensino continuou existindo, pois fui escolhido paraninfo da 24ª Turma de Engenharia 

Florestal de 1998. 

Em termos de iniciação científica, pude contribuir formal e informalmente para 

a capacitação de vários alunos, dentre os quais destaco a orientação de Fabiano Antônio 

Rodrigues que pude mais tarde orientar novamente em nível de mestrado. Com o Fabiano, 

desenvolvemos bases de dados florestais e trouxemos para o nível de graduação as 

primeiras aplicações florestais de sistemas de informação geográfica (SIG) e GPS. 

A orientação de mestrandos me permitiu o envolvimento com um grupo seleto de 

alunos, dos quais destaco inicialmente a minha primeira orientação que, pelas mãos da 

Ana Raquel Santos Bueno Ribeiro, do PPG em Economia Aplicada, foi contemplado com 

o Prêmio Ruy Miller Paiva da Sociedade Brasileira de Economia Rural (SOBER) pelo 

artigo resultante da dissertação publicado em 2000 na Revista da SOBER. Destaco 

também o trabalho de Silvana Ribeiro Nobre, orientação pontual do PPG em 

Administração Rural da Universidade Federal de Lavras, que permitiu mais tarde, através 
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de várias iniciativas, criar modelos relacionais de dados específicos para a gestão e 

planejamento florestais e desenvolver de forma pioneira a área de Tecnologia da 

Informação Florestal (TI Florestal) no Brasil. Posteriormente, e já na área de aplicações 

LiDAR, cabe destacar os trabalhos desenvolvidos com o doutorando Eric Gorgens e com 

os mestrandos Matheus Zonete, Carlos Silva, André Silva e Danitiele Laranja. 

Como orientador de doutorandos, o primeiro trabalho foi concluído por Roberto 

Antonio Ticle de Melo e Sousa no PPG em Economia Aplicada. Mostramos com esse 

trabalho que ganhos significativos de eficiência econômica e ambiental ocorreriam se 

modelos de otimização matemática do transporte de madeira que abastece as unidades 

produtoras de celulose e chapas, fossem utilizados como ferramentas logísticas no Estado 

de São Paulo. Ainda na área de planejamento florestal, merece destaque também a tese 

de José Mauro Moreira que demonstrou a possibilidade de gerar planos de manejo que 

nunca isolam com áreas de corte raso as APPs e reservas legais adjacentes aos plantios 

florestais.  

Na área de extensão, contei com o apoio do Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais - IPEF e coordenei diversos cursos de atualização profissional numa série 

intitulada “Reciclagem em Métodos Quantitativos”. Essa série de cursos, ao longo de 

nove eventos, entre 1996 e 2006 recebeu mais de duzentas inscrições de profissionais da 

área florestal que resolveram voltar à Universidade para cursos rápidos, principalmente 

na área de Avaliação de Projetos, Bancos de Dados Relacionais e Planejamento Florestal. 

Essa atividade foi a responsável pelo contínuo aprimoramento de um conjunto de 

apostilas que hoje servem de base para livros em fase de redação.  

Ao fazer esta retrospectiva, me sinto realizado ao ver que a dedicação ao ensino, 

amplificada pela atividade científica constante e por uma intensa atuação direta junto ao 

setor público e produtivo, contribuíram significativamente para a formação de novos 

profissionais nas áreas florestais e ambientais, e para a modernização de importantes 

segmentos do setor florestal brasileiro. Muitos dos orientados de graduação se tornaram 

alunos de pós-graduação, e todos os que passaram pela minha orientação de pós-

graduação, atuam hoje na área florestal e ambiental dando importantes contribuições. 

Estes são professores nas universidades Federal do Mato Grosso, Federal da Paraíba, 

Federal de Sergipe, Oriental del Uruguay, Federal de São Carlos e Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (Ticle, Samuel, Lúcio, Mário Jorge, Adriana, Faria e Eric), empresários (Ana 

Raquel e José Ferreira), diretores e gestores de empresas como a International Paper, 

Suzano, Fibria, RMS, Remsoft, Amata e Floresteca (Fabiano, Débora, Carolina, Fábio, 
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Maurício, Rodrigo, Matheus, Danitiele), pesquisadores na EMBRAPA (José Mauro e 

Daniel) e consultores (Silvana, Tatiana e Lana), pós-doutorandos no exterior (Carlos e 

Bruno) ou autônomos prestando serviços como gestores (Alberto). Devem ser 

mencionados também os quase 200 profissionais que passaram pelo programa de 

Reciclagem em Métodos Quantitativos na área de planejamento florestal, muitos ex-

alunos de graduação. Todos atuando numa área que ajudei a desenvolver e que venho 

moldando para torná-la mais matemática e precisa. 

Até mesmo a frustração de uma desistência entre os meus primeiros alunos de 

mestrado se transformou mais tarde numa justificada decisão, pois esse aluno viria a ser 

um dos principais protagonistas da expansão da certificação florestal no Brasil e um dos 

mentores do atual marco regulatório e institucional de gestão de florestas públicas no país. 

Refiro-me a Tasso Azevedo, fundador do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola - IMAFLORA, ex-diretor de florestas do Ministério do Meio Ambiente - MMA, 

coordenador da equipe que elaborou e submeteu ao Congresso a Lei de Gestão de 

Florestas Públicas, que estabelece as regras para a concessão florestal em áreas públicas, 

que cria o Fundo para o Desenvolvimento Florestal e o Serviço Florestal Brasileiro, do 

qual foi seu primeiro diretor, e que vem atuando como assessor de ministros de meio 

ambiente e de candidatos à presidência da república. 

Como bolsista de produtividade, nos períodos 08/2000 a 07/2002 e 08/2005 a 

07/2008, até o meu afastamento para Brasília, pude ver reconhecida a minha dedicação à 

disseminação de técnicas de otimização matemática na área de planejamento florestal. 

Essas abordagens exigem precisão e grandes quantidades de dados e, por envolverem 

extensas áreas florestadas, fazem uso intensivo de modernos recursos tecnológicos de 

informática. Mais importante ainda, é o fato de demandarem a integração dessas 

diferentes tecnologias. Assim, acabei atuando fortemente no desenvolvimento e 

integração de sistemas informatizados de apoio à decisão. O desenvolvimento desses 

sistemas envolveu a construção bancos de dados florestais relacionais e integrados às 

bases corporativas de informação e aos sistemas de informação geográfica dos usuários. 

Mais recentemente, e desde 2008, tenho me voltado para o desenvolvimento e a 

atualização da mensuração florestal. Baseado principalmente em novas técnicas ALS e 

TLS de escaneamento laser, o nosso trabalho se tornou referência no Brasil e já vem sendo 

adotado em escala operacional. Novamente, como estratégia aceleradora da assimilação 

dessas técnicas, apoiamos a criação de duas novas startups, uma vencedora em 2015 do 

prêmio Santander de empreendedorismo (Figura 8) e outra em 2018 vencedora do desafio 



APRESENTAÇÃO 

23 

florestal Gerdau/FIEMG de propostas que resolvam o problema da gestão de ativos 

florestais (Figura 9). 

 

 
Figura 8:  Em primeiro plano, com Esthevan Gasparoto agachado, recipientes do Prêmio Santantder 2015 

de empreendedorismo pela criação da startup Treevia, inovadora na área de mensuração florestal 
 

 
Figura 9:  Como ganhadores do Desafio Gerdau 2018, Tiago de Conto pela startup Forlidar (primeiro à 

esquerda) e o representante da Canopy (primeiro à direita) exibem as placas de vencedores na 
área florestal 
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Produtividade e Inovação na Área de Gestão Florestal 

A virada do século coincide com o início de uma fase muito rica e diversa na 

minha carreira. Marca também os quinze anos de tempo total dedicados à carreira 

universitária na USP. O período contado a partir da data da prova de seleção para a vaga 

de Auxiliar de Ensino no antigo Departamento de Silvicultura da ESALQ/USP (agosto 

de 1984), até a data do concurso de livre docência em agosto de 1999, foi marcado pelo 

amadurecimento como professor em sala de aula e pela dedicação ao desenvolvimento de 

sistemas matemáticos de apoio à decisão. 

Já o intervalo de tempo marcado pela primeira década dos anos 2000 se destaca 

pela dedicação ao desenvolvimento de sistemas de gestão de dados florestais e pela minha 

primeira experiência empreendedora ao participar da criação da Athena, uma empresa 

que deu origem no Brasil a um novo mercado, o de prestação de serviços de TI florestal. 

A Athena foi uma startup que na época da sua criação e nos anos subsequentes, enquanto 

fiz parte da sua coordenação, reuniu vários do meu alunos orientados e empregou vários 

egressos da ESALQ (Figura 10). 

 
Figura 10:  Equipe que em 2004 integrava o corpo técnico da Athena, primeira startup brasileira provedora 

de sistemas de TI florestal e que surgiu como um spinof dos nossos trabalhos na ESALQ. 
  

O período entre 2006 e 2008 coincide com dois eventos marcantes, o meu 

afastamento da USP, a pedido do Ministério do Meio Ambiente, para que os ajudasse a 

criar a Gerência de Planejamento do recém-criado Serviço Florestal Brasileiro, em 

Brasília, e a aquisição da Athena por uma empresa finlandesa, a Savcor, que passou então 

a competir com outras empresas que seguiram o nosso exemplo e fizeram o mercado de 
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provedores de TI florestal no Brasil se consolidar. Terminado o meu afastamento da USP 

em 2008, o retorno às atividades na ESALQ se definiram pela determinação de criar um 

grupo de pesquisas voltado para a modernização da mensuração e do monitoramento 

florestais. Como especialista em gestão florestal, me senti naquele momento compelido 

a trazer para dentro do setor florestal brasileiro os benefícios que a telemetria laser, a 

estereoscopia e a visão computacional geravam para gestores florestais em países onde o 

uso desses recursos se encontrava mais avançado. 

 Assim, criei em 2008 o Grupo de Estudos em Tecnologias LiDAR (GET-

LiDAR), constituído pelos meus alunos orientados de pós-graduação e de iniciação 

científica. Poucos anos mais tarde criei, no âmbito do Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais (IPEF), o Programa Cooperativo sobre Tecnologias LiDAR (ProLiDAR). 

Dessas duas iniciativas surge a estrutura que hoje dá suporte aos nossos trabalhos. E como 

resultado desses trabalhos, resumo nos próximos parágrafos as nossas principais 

conquistas. 

Entretanto, antes de um maior aprofundamento nos marcos da produção mais 

recente, gostaria de destacar a publicação de dois livros que são marcos na transição para 

a terceira fase da minha carreira indicada na Figura 1. O livro “The management of 

industrial forest plantations: theoretical foundations and applications”, publicado pela 

Springer em 2014, em co-autoria com os professores José Guilherme Borges do Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, Luis Diaz-Balteiro da Universidade 

Politécnica de Madrid e Mark McDill da Pensilvania Statte University, registra uma série 

de temas que considero essenciais para a gestão de florestas de produção e que se 

relacionam com os trabalhos e estudos que desenvolvi nas duas primeiras fases da minha 

carreira como pesquisador da área de Gestão Florestal. O segundo livro que gostaria de 

destacar foi publicado também em 2014, pela Editora CRV de Curitiba, intitula-se 

“LiDAR: aplicações florestais” e registra apontamentos colecionados durante o início dos 

nossos trabalhos nesta terceira fase da minha carreira. 

 Nos devidos capítulos deste memorial, onde coube listar toda a minha produção 

científica e bibliográfica, é possível encontrar detalhes sobre as outras 12 publicações 

também catalogadas como livros, assim como de 13 capítulos de livros, 61 artigos em 

periódicos científicos, 40 trabalhos completos, 5 resumos expandidos e 42 resumos 

publicados em anais de eventos. Prefiro, entretanto, voltar-me nesta seção para as 

atividades de pesquisa no processamento, interpretação e utilização de dados gerados por 

sensores e equipamentos de varredura laser aerotransportados em sistemas de apoio à 
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gestão de recursos naturais. É nessa área que demonstro hoje o maior potencial para 

contribuir para a evolução da Gestão Florestal no Brasil e que, por isso, merece mais 

atenção e detalhamento. 

 Vale também destacar que todos os apontamentos usados em aulas ao longo dos 

anos estão consolidados em quatro apostilas que me ajudam na formação de modernos 

gestores florestais: Matemática financeira para a gestão florestal com ênfase na 

avaliação de projetos (50 p); Técnicas de otimização matemática para a gestão de 

florestas plantadas (82 p); Bases de dados relacionais - uma introdução com aplicações 

florestais (52 p); e Florestas em 3D com LiDAR (92 p).  Em breve, a expansão desses 

apontamentos em livros estará finalmente concluída e serão publicados no mercado 

editorial brasileiro. 

 A partir de uma forte integração com pesquisadores florestais e especialistas em 

aplicações LiDAR no mundo, com os quais promovi o intercâmbio de estudantes e cursos 

de capacitação (Figura 11 e Figura 12), pudemos em curto período de tempo aplicar essas 

tecnologias às nossas questões de pesquisa e avançar cientificamente com segurança. 

 
Figura 11: Oficina de capacitação LiDAR com Martin Isenburg, organizada em novembro de 2016 

 

 
Figura 12: Oficina de capacitação LiDAR com Andrew Hudak, realizada em dezembro de 2017 

 

 Considerados os 38 artigos que publiquei em periódicos de significativo fator de 

impacto nos últimos dez anos, 20 devo ao meu aprofundamento no estudo de novas 

tecnologias LiDAR. Das orientações nessa área, saíram 11 dissertações e 5 teses, que 

geraram 20 trabalhos científicos publicados em revistas de bom fator de impacto, sendo 

metade publicada em periódicos internacionais (Tabela 1). 
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Tabela 1: Produção científica desde 2008, baseada no uso florestal do LiDAR 

Periódicos científicos Artigos 

Nacionais Ambiência, Scientia Forestalis, CERNE, Scientia Agricola 10 

Internacionais 

International Journal of Remote Sensing, Carbon Balance 
and Management, Photogrametric Engineering and Remote 
Sensing, Computers and Electronics in Agriculture, Annals 
of Forest Science, European Journal of Remote Sensing, 
Forestry, Applied Vegetation Science, IEEE Journal of 
Selected Topics in Applied Earth Observation and Remote 
Sensing 

10 

   
 Do meu trabalho voltado para a orientação em outras áreas da gestão florestal, que 

inclui temas em economia, desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão e gestão da 

informação, resultaram seis dissertações de mestrado e três teses de doutorado, que 

geraram 18 trabalhos científicos publicados em revistas com significativo fator de 

impacto, a maioria publicada em periódicos internacionais (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Produção científica desde 2008, em outras áreas da Gestão Florestal 

Periódicos científicos Artigos 

Nacionais 
Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal, 
Revista de Economia e Sociologia Rural, Scientia 
Forestalis, Revista Brasileira de Risco e Seguro 

7 

Internacionais 

Journal of Forestry, Ecological Economics, Scandinavian 
Journal of Forest Research, Forest Systems, Forest Science, 
Agricultural Systems, Forest Ecology and Management, 
Forest Policy and Economics 

11 

   
Em síntese, a minha dedicação à gestão florestal tem permeado a minha trajetória 

e o resultado disso se expressa em publicações de boa qualidade. A gestão lida com 

sistemas complexos, e com a relação das pessoas com processos de produção que 

desafiam constantemente a nossa existência. Essa existência, comparada à escala da nossa 

história, é curta e tudo parece urgente, mas um atento olhar à inovação e às novas 

tecnologias me permitirá permanecer atualizado a garantir uma boa formação dos nossos 

alunos. Afinal, é essa a finalidade maior da minha dedicação à pesquisa. Formar 

competentes e atualizados profissionais florestais, que dominem os princípios da Gestão 

Florestal com competência, exige o aprofundamento em novos temas, grandes desafios e 

inovações que me motivam e sempre me motivarão enquanto professor da USP. 
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Dedicação Institucional 

Administrativamente, considero prolífica a minha dedicação institucional à USP, 

mais especificamente ao Departamento de Ciências Florestais da ESALQ e à própria 

ESALQ. Ao longo de 34 anos como professor da ESALQ, tive oportunidade de passar 

por todas as comissões mais expressivas, incluindo as de pesquisa, graduação, pós-

graduação, relações internacionais e extensão. Exerci a função de gestor das estações 

experimentais do departamento em Itatinga e Anhembi. Fui o coordenador e relator do 

“Plano de Metas 1995-2000 do Departamento de Ciências Florestais”, que culminou com 

a definição de prioridades e metas acadêmicas para a alocação de novas vagas e recursos. 

Assumi a vice chefia departamental em alguns curtos períodos. 

Na unidade, integrei a Congregação ESALQ, o Conselho Técnico Administrativo 

e o Conselho do Campus da ESALQ. Atuei como membro da Comissão para implantação 

do Programa de Gestão pela Qualidade e Produtividade da ESALQ, que treinou centenas 

de funcionários no campus e deu origem a várias iniciativas, como a da Biblioteca 

Central, que resultaram em processos de adequação a normas e definição de metas de 

qualidade e atendimento ao público.  

Os resultados mais visíveis, dessa fase de maior dedicação institucional, foram 

observados na área de informática. Essa aptidão começa cedo. Como coordenador de 

informática e responsável pelo desenvolvimento dessa área no departamento, montamos 

em 1994, com o apoio do IPEF, uma das primeiras redes de integração de computadores 

da ESALQ que nos permitiu em 1999 ter mais de 100 microcomputadores interligados a 

uma rede de servidores NOVELL, UNIX e WINDOWS NT, tornando o departamento o 

mais bem servido do campus. Também pioneiramente, em parceria com o IPEF e com a 

Biblioteca “Prof. Helládio do Amaral Mello”, criamos o “Sistema Provedor de 

Informações”, uma das primeiras experiências de disponibilização irrestrita de acervo de 

biblioteca na internet e de dados florestais. Como idealizador de três projetos vinculados 

à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP de infraestrutura, 

captamos mais de R$ 850.000,00 que modernizaram as instalações de vários laboratórios 

e da biblioteca, e permitiram a aquisição de servidores e computadores para a área de 

informática. E como coordenador das obras de ampliação do prédio novo, financiado pelo 

FUNDUSP, conseguimos concluir um segundo pavimento que hoje abriga a maioria das 

salas docentes, o Laboratório de Métodos Quantitativos e a sala de reuniões do 

departamento. 



APRESENTAÇÃO 

29 

Entre fevereiro de 2011 e julho de 2014, justificado pela longa dedicação à gestão 

de estruturas de informática, e como frequente coordenador dessa área no Departamento 

de Ciências Florestais, fui convidado a assumir a Direção do Centro de Informática do 

Campus “Luiz de Queiroz” - CIAGRI. Todos os principais resultados alcançados durante 

esse período ficaram registrados numa série de seis boletins que guardam a memória desse 

período, mas certamente o principal legado foi ter sido o único centro de informática da 

USP a completar integralmente o projeto proposto de modernização da infraestrutura e 

do cabeamento de rede do campus em Piracicaba. O projeto, com recursos aprovados 

durante a gestão reitoral do Prof. Rodas, nos permitiu modernizar a estrutura para o nível 

CAT6 e passar o número de pontos de acesso internet no campus de aproximadamente 

3.000 para mais de 11.300. Outra conquista significativa foi a concepção e 

desenvolvimento de um sistema de avaliação acadêmica aplicável em qualquer unidade 

da USP. Denominado Portal SIGA, esse sistema oferece um instrumento de avaliação de 

cursos, disciplinas e professores, com questionários flexíveis em que cada unidade pode 

cria as suas próprias questões e avaliações, gerando em tempo real relatórios agregados e 

com controle diferenciado de perfis para acesso diferenciado por nível de agregação dos 

resultados. 

Como dedicação institucional centrado em temas mais acadêmicos, fui o primeiro 

coordenador do curso de Gestão Ambiental (2001 a 2005), num momento em que as 

Coordenarias de Cursos - CoCs ainda não existiam oficialmente. Nesse período, além de 

coordenador, fui o relator do processo de credenciamento do curso, que culminou com a 

minha participação como professor homenageado na cerimônia de formatura, ao lado da 

Ministra Marina Silva como paraninfa. Também fui coordenador do PPG em Recursos 

Florestais, num momento crucial do programa que, recém reestruturado exigia especial 

atenção, pois precisávamos reduzir drasticamente o período de titulação, e precisei fazer 

várias viagens à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal - CAPES para tentar 

reverter a atribuição de um conceito 3 ao nosso curso logo que foi reestruturado, por terem 

os avaliadores interpretado que não se tratava de uma reestruturação e sim da criação de 

um novo programa. Conseguimos com essas negociações mais bolsas e a atribuição do 

conceito 4. Mais recentemente, tenho me mantido membro da Coordenadoria do Curso 

de Engenharia Florestal. 

Dois eventos, aparentemente pouco relacionados com gestão acadêmica, geraram 

desdobramentos que foram além dos limites de uma capacitação na área de informática e 

de gestão universitária, pois abriram o caminho para importantes iniciativas na área de 
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mobilidade de estudantes e professores entre instituições brasileiras e europeias. O 

primeiro foi uma viagem financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo - FAPESP para participação nos seminários “State of the art and perspectives 

in large-scale forestry analysis” e “Summer school in large scale forestry models”, 

organizados pelo European Forestry Institute em Joensuu, na Finlândia. Esse evento 

permitiu um primeiro contato com o Prof. José Guilherme Borges, do Instituto Superior 

de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. O segundo evento 

envolveu o meu credenciamento junto à Comissão Especial de Regimes de Trabalho 

(CERT) da USP para exercer atividades de consultoria visando o desenvolvimento e 

prestação de serviços na área de TI Florestal e sistemas de planejamento florestal. O 

credenciamento CERT, de fato, criou as condições formais que me permitiram praticar 

experiências empreendedoras, e enriquecer o meu perfil gestor tanto em sala de aula como 

em funções institucionais. 

 Por considerar plenamente cumpridas, já na primeira e segunda etapas da minha 

carreira, as metas de dedicação institucional com contribuições significativas nas várias 

funções que cumpri, e por me encontrar nesta fase da minha carreira fortemente tomado 

por compromissos científicos, de ensino e de orientação, tenho limitado a participação a 

três instâncias. Assim sendo, procuro manter dedicação institucional à coordenação do 

curso de Engenharia Florestal, à comissão de pós-graduação em Recursos Florestais e ao 

Conselho do Departamento de Ciências Florestais, como representante dos professores 

associados. 

 

Extensão e Serviços à Comunidade 

Para dar maior visibilidade e identidade ao conjunto de temas florestais tratados 

por profissionais de diferentes partes do mundo, contei por diversas vezes com o apoio 

do IPEF e de alunos orientados de graduação e pós-graduação para criar e organizar 

eventos nacionais e internacionais. Como exemplo de evento internacional que procurou 

dar destaque às áreas de economia e gestão florestal, destaco o Simpósio Ibero-Americano 

de Gestão e Economia Florestal, organizado em três ocasiões. Fui o mentor e organizador 

da primeira edição, sediada em Porto Seguro, em 2001, quando tivemos a presença de 

114 participantes provenientes de diversos países para a apresentação de 66 trabalhos. A 

segunda edição, foi organizada por colegas espanhóis e aconteceu em Barcelona, em 

2003. Organizei a terceira edição em 2005, em Ubatuba, quando contamos com mais de 



APRESENTAÇÃO 

31 

120 participantes de diferentes países para a apresentação de 72 trabalhos. Esses 

simpósios me ajudaram a consolidar diversas parcerias internacionais, principalmente 

com os colegas europeus, e a divulgar as técnicas de TI florestal e de planejamento 

florestal que na época desenvolvíamos. 

Paralelamente às atividades de extensão realizadas via cursos de capacitação em 

oficinas de curta duração, coordenados no âmbito do IPEF, para treinamento nas áreas de 

avaliação de projetos florestais, gestão florestal otimizada, gestão de bases de dados 

florestais, e mais recentemente o uso do LiDAR em inventários florestais, tive a 

oportunidade de exercer na esfera pública federal um cargo que estabeleceu as bases para 

elaboração de planos anuais de outorga florestal em florestas públicas. Pude nesse período 

participar de audiências públicas, principalmente em diversos municípios da região 

Amazônica, e participar de reuniões de capacitação sobre os mecanismos de concessões 

florestais. 

Acredito que a porta de entrada para essa rica experiência tenha sido um trabalho 

realizado para o Ministério das Relações Exteriores, como avaliador do projeto de manejo 

florestal sustentável na Floresta Nacional do Tapajós financiado pela Organização 

Internacional da Madeira Tropical. Mais conhecida pela sigla em inglês ITTO, esse 

trabalho me aproximou da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty e de oficiais 

do governo brasileiro. Concluído esse trabalho, logo apareceram outros, como um convite 

para sistematizar a informação disponível sobre os demais projetos apoiados pela ITTO 

no Brasil, uma parceria com especialistas holandeses para aprimorar o método de 

avaliação e seleção de projetos da ITTO e mais tarde a indicação pelo governo brasileiro 

para integrar o painel de peritos da ITTO, no período de 2007 a 2010, para avaliação de 

propostas de financiamento de projetos enviados pelos países produtores de madeira 

tropical no mundo.  Sediada em Yokohama, no Japão, tive a oportunidade, durante esses 

três anos, de comparecer duas vezes por ano para as reuniões do painel de peritos nessa 

cidade, tendo inclusive exercido em 2010 a posição de chairman desse grupo no meu 

último ano como membro. 

O convite da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do diretor do Serviço 

Florestal Brasileiro - SFB, ex-aluno e egresso da ESALQ, Tasso Azevedo, para criar e 

organizar as rotinas de planejamento do então recém-criado Serviço Florestal Brasileiro 

enriqueceu a minha experiência e tornou-me mais versado como professor em temas 

ligados ao manejo florestal em áreas naturais no Brasil. Foi também um privilégio poder 

ajudar na criação do mais importante organismo florestal do nosso país no nível federal. 
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O compromisso estabelecido foi de que em um período máximo de dois anos daria essa 

contribuição e retornaria de imediato à ESALQ. 

O período de afastamento da USP, requisitado pelo governo federal para integrar 

a equipe de criação do Serviço Florestal Brasileiro durou pouco menos de dois anos. 

Como membro do primeiro time de servidores do SFB, e responsável pela sua Gerência 

Executiva de Planejamento, fui coautor de duas edições do Plano Anual de Outorgas 

Florestais, documento exigido por lei e que define anualmente as áreas disponíveis para 

a realização de concessões florestais, apoiei a elaboração de vários editais de concessão 

e produzi notas técnicas que orientaram esses processos. Em uma dessas notas técnicas 

deixei registrado um modelo matemático que, com base nos dados de inventário das áreas 

a serem concedidas, permite a definição de níveis máximos de exploração de espécies 

pelos concessionários. Foram dois anos de muito aprendizado e viagens à Amazônia, 

incluindo uma viagem aos Estados Unidos para visita e reuniões técnicas com o Serviço 

Florestal Norte-Americano. Foi nessa viagem que tive o meu primeiro contato com as 

tecnologias LiDAR, que tanto influenciariam posteriormente a terceira fase da minha 

carreira na USP como pesquisador. 

As relações com colegas europeus se consolidaram e se expandiram também. 

Seguem até hoje fortes os laços com pesquisadores portugueses através do colega José 

Guilherme Borges, espanhóis através do colega Luiz Diaz-Balteiro e finlandeses através 

dos professores Mika Rekola e Gabriela Albaracin da Universidade de Helsinki. 

Da relação com os colegas finlandeses mantivemos por alguns anos até 2011, nos 

meses de agosto, um curso intensivo denominado Helsinki Summer School voltado para 

a formação de gestores florestais e aberto para alunos de vários países, incluindo bolsistas 

de países africanos e asiáticos em desenvolvimento. Essa iniciativa também contou com 

a participação da Universidad de La Republica del Uruguai e da University of 

Stellenbosch na África do Sul. Nesse curso recebemos em média 25 alunos do mundo 

todo, e sediamos uma das suas edições, em março de 2009, quando organizamos o 2009 

Brazilian Forestry Summer School. 

Mais recentemente, tenho concentrado este tipo de atividade em três iniciativas 

que se repetem anualmente. Duas têm escopo nacional, são coordenadas pelo IPEF e 

visam a preparação (PPGF) e a atualização (PAGeF) de gestores florestais. Outra, de 

escopo internacional, ocorre no âmbito do MedFor, uma iniciativa coordenada pelo 

Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Lisboa, que tem como objetivo a 

formação de especialistas florestais no âmbito de países do Mediterrâneo. 
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Em decorrência dos frequentes contatos com colegas encarregados da gestão 

pública e acadêmica de temas florestais em universidades brasileiras e estrangeiras e de 

reuniões com entidades de forte atuação florestal, como a IUFRO e o WWF, têm sido 

frequentes os convites para participar da organização de cursos e reuniões florestais de 

curta duração. Destacam-se nessa categoria, além de palestras oferecidas recentemente 

na Universidade Politécnica de Madrid e na Universidade de Valladolid, a indicação do 

meu nome para servir como responsável pelo subcomitê de articulação institucional que 

estará organizando em 2019 a Conferencia Mundial da IUFRO, em Curitiba. 
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PARTE A – IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E CARREIRA ACADÊMICA 

 

1. Dados Pessoais  

Nome:     Luiz Carlos Estraviz Rodriguez 

Filiação:    Marcelino Ramon Rodriguez Castro 
Flora Estraviz Sanchez  

Data de nascimento:  03 de setembro de 1959 

Naturalidade:  São Paulo, SP 

Estado civil:    Casado 

Nome do cônjuge:  Silvana Ribeiro Nobre 

Nome dos filhos:  Fernando Martinelli Rodriguez 
Eduardo Martinelli Rodriguez 

Endereço residencial: Rua Dez de Novembro, 33 – Apto. 102 
CEP 13416-380, Piracicaba, SP 

Endereço profissional:  Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP 
    Departamento de Ciências Florestais 

Av. Pádua Dias 11, Caixa Postal 9 
13418-900  Piracicaba, SP 
Brasil 

Número funcional USP: 85364 

Documentos pessoais:  RG: 7.911.252-3 – SSP/SP 

CPF: 466.058.359-72 

Certificado de Reservista: 744847 Série M 

Título de Eleitor: 2563964501-16 

Profissão: Agrônomo, exercendo a função de Professor Associado 
MS-5 no Departamento de Ciências Florestais da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

E-mail:   lcer@usp.br 
Lattes:    http://lattes.cnpq.br/7069315698871705 
Research ID:    http://www.researcherid.com/rid/D-7043-2012 
ORCiD:   http://orcid.org/0000-0002-1430-7981 
Google Scholar:   www.goo.gl/448Nrz 
Site:     http://www.luizestraviz.com/  
Blog:     http://www.luizestraviz.com/blog/  
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2. Formação Pré-Universitária  

2.1. Ensino Fundamental 

 Grupo Escolar Almirante Barroso, São Paulo, SP (1966 - 1969). 

https://drive.google.com/open?id=14oEZJGvtqsYCiHf5ugCTvtFqNlBfdn-U 

 Colégio Estadual Dr. Carlos A. F. Villalva Jr., São Paulo, SP (1970 - 1973). 

https://drive.google.com/open?id=1YnmLfDqbkqahx2WAYLSybKWZDoVZvzZY 

 

2.2. Ensino Médio 

 Esc. Est. de 2º Grau Dr. Carlos A. F. Villalva Jr., São Paulo, SP (1974 - 1976). 

https://drive.google.com/open?id=1HKhHYzmVmTJAAUFZ9ZauT1uX1K2eQVNt 

 

3. Títulos Acadêmicos  

3.1. Graduado em Engenharia Agronômica 

Iniciei o curso de Engenharia Agronômica na Universidade Estadual de 

Londrina em agosto de 1978, depois de um curso preparatório para o ITA, e obtive o 

diploma em dezembro de 1982. Acompanhei o programa seguindo uma grade sequencial 

de disciplinas organizadas em nove semestres sem nenhuma reprovação. A localização 

da UEL junto a uma região de agricultura bastante diversificada e próxima as instalações 

de dois grandes centros de pesquisa agrícola, Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR e 

o Centro Nacional de Pesquisa em Soja – CNP Soja da EMBRAPA, possibilitaram uma 

formação bastante eclética e despertaram o meu interesse para a ciência aplicada e para a 

pesquisa. Durante a graduação, o meu foco permaneceu voltado para as disciplinas 

quantitativas e para a área das ciências exatas. 

https://drive.google.com/open?id=15HN-oUySQMi-0WrWzbjK-iWDmKE1EKdm 

 

3.2. Mestre em Ciências  

O mestrado em Economia Agrária teve início em março de 1983, no então 

Departamento de Economia e Sociologia Rural da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” da Universidade de São Paulo. A defesa da dissertação intitulada 

“Planejamento Agropecuário através de um Modelo de Programação Linear Não 

Determinista”, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Curi Peres, foi defendida em agosto 

https://drive.google.com/open?id=14oEZJGvtqsYCiHf5ugCTvtFqNlBfdn-U
https://drive.google.com/open?id=1YnmLfDqbkqahx2WAYLSybKWZDoVZvzZY
https://drive.google.com/open?id=1HKhHYzmVmTJAAUFZ9ZauT1uX1K2eQVNt
https://drive.google.com/open?id=15HN-oUySQMi-0WrWzbjK-iWDmKE1EKdm
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de 1987. O trabalho apresenta inicialmente o uso da programação linear como 

instrumento de planejamento da empresa agrícola, ressaltando algumas limitações quanto 

ao seu uso sob condições de risco. Discute ainda os principais modelos sugeridos para 

adequar o uso de técnicas de programação linear ao planejamento da empresa agrícola 

sob condições de risco. Propõe um método de inclusão de risco em modelos de 

planejamento da empresa agrícola através da utilização de técnicas de simulação e 

programação linear conjuntamente, avaliando-se em um estudo de caso as suas 

propriedades. Do ponto de vista prático, o trabalho procura diminuir a natureza 

determinista dos modelos de programação linear usados para apoiar os processos de 

planejamento agrícola através da utilização de técnicas de simulação Monte Carlo. Dessa 

forma, identificados os coeficientes com comportamento aleatório e suas respectivas 

distribuições de probabilidade, a dissertação mostra os resultados em um estudo de caso 

onde a aleatoriedade dos valores presentes na função objetivo, no vetor de coeficientes 

do right hand side (RHS) da matriz de coeficientes técnicos e nos próprios coeficientes 

técnicos da matriz puderam ser melhor analisados. O trabalho foi reconhecido com o 

Prêmio George Edward Schuh atribuído à melhor tese de Mestrado na Área de Economia 

Rural, oferecido pela Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural em agosto de 

1988. Enquanto aluno de mestrado na ESALQ, fui bolsista da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 

https://drive.google.com/open?id=1Mmnnze13COmlPh2EnxnIPSFepV0KaPvF 

 

3.3. Doutoramento – Ph.D.  

O doutorado foi desenvolvido a partir de dezembro de 1989 na School of Forest 

Resources da University of Georgia, em Athens, Georgia, USA. O PhD foi concluído 

com a defesa da tese “Use of heuristic methods in the analysis of large-scale forest 

management integer programming models”, sob a orientação do Prof. Dr. Bruce E. 

Borders, em 16 de dezembro de 1993. Das informações disponíveis no “Relatório Final 

de Afastamento para Efeito de Doutoramento no Exterior”, destacam-se:  

 

(I) O atendimento em quatro semestres de um conjunto de 17 disciplinas nas áreas de 

matemática, estatística, pesquisa operacional, informática, biometria e gestão, 

totalizando 75 créditos, dos quais treze foram concluídos com conceito A e quatro 

com conceito B;  

https://drive.google.com/open?id=1Mmnnze13COmlPh2EnxnIPSFepV0KaPvF
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(II)  A passagem pelos exames de qualificação escrito e oral nos meses de novembro e 

dezembro de 1991;  

(III)  A escolha da Reserva Apache “White Mountain”, como estudo de caso, e o 

desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para esse estudo de caso 

enquanto exercia simultaneamente a posição de professor visitante na Northern 

Arizona University;  

(IV)  A obtenção de dois produtos: (1) a tese de doutoramento na qual apresento um novo 

método de solução para problemas de planejamento florestal envolvendo 

programação inteira e (2) um sistema de suporte ao processo de planejamento 

florestal para microcomputadores, no qual o principal módulo do sistema é 

denominado FORXCEL.  

Uma rigorosa rotina de estudos permitiu que eu obtivesse média superior a 3,8 

(numa escala de zero a quatro). O elevado número de disciplinas cursadas por trimestre 

permitiu que eu terminasse em apenas um ano e meio a carga de classes. O bom 

desempenho e a rápida conclusão dessa fase, assim como um bom desempenho nos 

exames de qualificação, influíram na decisão do Comitê de Premiação da School of 

Forestry da UGA de me premiar por duas vezes consecutivas com o prêmio ‘Jerome 

Clutter’.  

A fase da elaboração da tese foi extremamente enriquecedora e resultou em um 

trabalho bastante elogiado pelo meu orientador. O estudo envolveu o uso de métodos 

quantitativos na solução de problemas de gestão florestal de grande escala. Esses 

problemas procuram atribuir a cada talhão florestal um único regime de manejo de forma 

que melhor se atendam objetivos pré-definidos. Algoritmos convencionais de 

programação matemática não têm sido eficientes na solução desses problemas devido à 

dificuldade de se resolver grandes problemas com muitas variáveis inteiras. Técnicas 

heurísticas têm sido usadas para a eficiente solução desse tipo de problema. Essas técnicas 

implementam uma certa quantidade de interações até que resultem num plano adequado 

em termos dos objetivos do problema. Na tese de doutorado apresentei uma revisão das 

técnicas heurísticas e uma nova proposta heurística que denominei razão-R. Apliquei a 

minha proposta heurística em três problemas diferentes e discuti os resultados em termos 

da eficiência em produzir boas soluções. A equivalência do título foi reconhecida pela 

USP em 21/03/1994. Também fui bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo – FAPESP. 
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Diploma:  

https://drive.google.com/open?id=1KWmglMMMjXBbSnKSpftxXpGe5J9gJQmU 

Validação do diploma no Brasil: 

 https://drive.google.com/open?id=1B1auOiPlbvBH8Pvco_GqWwvS2bqu_BZD 

 

3.4. Livre-Docente  

O concurso para obtenção do título de Livre-Docente na especialidade 

“Silvicultura” e conjunto de disciplinas “Silvicultura” e “Economia de Recursos 

Florestais”, do Departamento de Ciências Florestais, ocorreu no período de 23 a 25 de 

agosto de 1999. A Comissão Julgadora do concurso foi composta por: Prof. Walter de 

Paula Lima (presidente) e José Caetano Bacha (secretário), ambos da ESALQ-USP; Prof. 

Hélio Garcia Leite, da Universidade Federal de Viçosa; Prof. Sebastião do Amaral 

Machado, da Universidade Federal de Lavras, e Prof. Ricardo Berger, da Universidade 

Federal do Paraná. A prova de avaliação didática durou 50 minutos e teve como tema as 

“Condições gerais de equilíbrio entre oferta e demanda”. A prova escrita envolveu o 

desenvolvimento do tema “Modelos de gestão florestal – inclusão de princípios de manejo 

de microbacias” num período total de quatro horas.  Para defesa de texto, apresentei o 

documento intitulado “Técnicas quantitativas para a gestão de florestas plantadas”, que 

ainda hoje uso como referência nos meus cursos de graduação e pós-graduação. E 

finalmente, na prova de julgamento de memorial, fui avaliado quanto ao meu desempenho 

nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e apoio administrativo. Depois de 

ponderadas as notas da prova escrita, da avaliação didática, da defesa de texto e da 

arguição, a Comissão Julgadora concluiu pela aprovação com nota média final 9,52. Esse 

resultado culminou na publicação de portaria do reitor da USP no Diário Oficial de 04-

12-1999, declarando a minha designação para a função de Professor Associado, Ref. MS-

5, na ESALQ-USP. 

https://drive.google.com/open?id=1VD4WVh3-t-EopDVAh4JDscSz63gj1k9P 

 

4. Cargos e Funções na Carreira Universitária  

1. Professor Auxiliar de Ensino. Faculdade de Agronomia de Bandeirantes no Estado 

do Paraná. Curso de graduação em Engenharia Agronômica. Disciplina Economia 

Rural. O vínculo foi cessado devido ao ingresso na ESALQ em setembro de 1984.   

 

https://drive.google.com/open?id=1KWmglMMMjXBbSnKSpftxXpGe5J9gJQmU
https://drive.google.com/open?id=1B1auOiPlbvBH8Pvco_GqWwvS2bqu_BZD
https://drive.google.com/open?id=1VD4WVh3-t-EopDVAh4JDscSz63gj1k9P
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2. Professor Auxiliar de Ensino MS-1. Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” – ESALQ. Departamento de Ciências Florestais (D.O. de 14/11/84 e D.O. 

de 11/11/1987). 

https://drive.google.com/open?id=1q5aScKjsdaTNpKVVPb-UkNIrDBiDq-cK 

 

3. Professor Assistente. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ. 

Departamento de Ciências Florestais (D.O. de 14/11/84 e D.O. de 29/07/1994). 

https://drive.google.com/open?id=16pZwVp97gwns3POsXTlL41bc0nbyr8I9 

 

4. Professor Doutor. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Departamento 

de Ciências Florestais (D.O. de 29/07/1994 e D.O. de 04/12/1999). 

https://drive.google.com/open?id=1mDKWC3-iipz6Xpa6uGI9n4yJ07HNplyG 

 

5. Adjunct Faculty. School of Forestry da Northern Arizona University, na cidade de 

Flagstaff, Estado do Arizona, nos Estados Unidos (1993 – até o presente). 

https://drive.google.com/open?id=1zgPiSDzY8TLeXgww-l40Bcuxv9OULGbi 

 

6. Professor Associado. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ-USP (D.O. de 04/12/1999) (1999 – 

até o presente).  

https://drive.google.com/open?id=1Ad1cVv25PXBrTH6lwTac8ubqzPOYNfmB 

 

5. Prêmios e Honrarias  

1. Professor Homenageado. Formatura da Turma de Engenharia Florestal de 1987, 

em 01/1988. 

https://drive.google.com/open?id=1jXPn8JIGIMBHwE3DQc_Rueecs4loUykY 

 

2. Prêmio George Edward Schuh. Prêmio para a melhor dissertação na Área de 

Economia Rural, oferecido pela Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia 

Rural, em 08/1988. 

https://drive.google.com/open?id=1b-5TOO6kJtqsq_JmMjMewAj5DSn13sAH 

 

https://drive.google.com/open?id=1q5aScKjsdaTNpKVVPb-UkNIrDBiDq-cK
https://drive.google.com/open?id=16pZwVp97gwns3POsXTlL41bc0nbyr8I9
https://drive.google.com/open?id=1mDKWC3-iipz6Xpa6uGI9n4yJ07HNplyG
https://drive.google.com/open?id=1zgPiSDzY8TLeXgww-l40Bcuxv9OULGbi
https://drive.google.com/open?id=1Ad1cVv25PXBrTH6lwTac8ubqzPOYNfmB
https://drive.google.com/open?id=1jXPn8JIGIMBHwE3DQc_Rueecs4loUykY
https://drive.google.com/open?id=1b-5TOO6kJtqsq_JmMjMewAj5DSn13sAH
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3. Regents’ Out of State Tuition Waiver. Prêmio oferecido pela “Graduate School, 

University of Georgia”, por desempenho acadêmico, em 1991. 

https://drive.google.com/open?id=1uBorRlXlzzS_qRpsZUCS5MwVGaGh0vIH 

 

4. Clutter Memorial Fellowship. Prêmio concedido pela “University of Georgia, 

School of Forest Resources”, ao melhor estudante de pós-graduação em Biometria 

e Gestão Florestal, em 1991. 

https://drive.google.com/open?id=1eVouYl3HtdRJFW0No4rM5YKtdY2QO5SA 

 

5. Regents’ Out of State Tuition Waiver. Prêmio oferecido pela “Graduate School, 

University of Georgia”, por desempenho acadêmico, em 1992. 

https://drive.google.com/open?id=1iK99dJ3PSimo1qjstFvJFSZmjMc81J0f 

 

6. Clutter Memorial Fellowship. Prêmio concedido pela “University of Georgia, 

School of Forest Resources”, ao melhor estudante de pós-graduação em Biometria 

e Gestão Florestal, em 1992. 

https://drive.google.com/open?id=1ej4u0o0ksAlfHdb84RkACmctRK7nB-v7 

 

7. Paraninfo. 24ª Turma de Engenharia Florestal, em 01/1999. 

https://drive.google.com/open?id=1ND-yzbCpQzO_UV8cipDwUMligc-c3xmO 

 
8. Professor Homenageado. 26ª Turma de Engenharia Florestal, em 01/2001. 

https://drive.google.com/open?id=1O24AaF8ZcGMsHVP2NcZ_Vnv6ecX1JyKB 

 

9. Prêmio Ruy Miller Paiva. Por artigo publicado na Revista SOBER, em 08/2001. 

https://drive.google.com/open?id=1FXE81GX8QNNrkb3TYQDRHuNKceScxMv- 

 

10. Professor Homenageado. 27ª Turma de Engenharia Florestal, em 01/2002. 

https://drive.google.com/open?id=1LEOfi1brs4-WqQeL7Om25BpAzJggTscg 

 

11. Paraninfo. 28ª Turma de Engenharia Florestal, em 01/2003. 

https://drive.google.com/open?id=1t1jcILC7V165dJD1KrB7fxjCM2YbKaIG 

 

12. Professor Homenageado. 1ª Turma de Gestão Ambiental, em 01/2006. 

https://drive.google.com/open?id=191FKctZctVv-eOP9jiclO4I-Gqh18QQj 

https://drive.google.com/open?id=1uBorRlXlzzS_qRpsZUCS5MwVGaGh0vIH
https://drive.google.com/open?id=1eVouYl3HtdRJFW0No4rM5YKtdY2QO5SA
https://drive.google.com/open?id=1iK99dJ3PSimo1qjstFvJFSZmjMc81J0f
https://drive.google.com/open?id=1ej4u0o0ksAlfHdb84RkACmctRK7nB-v7
https://drive.google.com/open?id=1ND-yzbCpQzO_UV8cipDwUMligc-c3xmO
https://drive.google.com/open?id=1O24AaF8ZcGMsHVP2NcZ_Vnv6ecX1JyKB
https://drive.google.com/open?id=1FXE81GX8QNNrkb3TYQDRHuNKceScxMv-
https://drive.google.com/open?id=1LEOfi1brs4-WqQeL7Om25BpAzJggTscg
https://drive.google.com/open?id=1t1jcILC7V165dJD1KrB7fxjCM2YbKaIG
https://drive.google.com/open?id=191FKctZctVv-eOP9jiclO4I-Gqh18QQj
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13. Olimpíada USP do Conhecimento, em 2013. 

https://drive.google.com/open?id=1wBOndbTdHj0mNSrV0k7JWTobM4zXN9P5 

 

14. Prêmio Santander Universidades Empreendedorismo, em 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1XHceCpMuCvAxp_Bea-B2cT-QfmEQo2aY 

 

6. Filiação a Sociedades Científicas 

1.  ISTF  International Society of Tropical Foresters, EUA. 

https://drive.google.com/open?id=11gDMeniDTLT7_HkBdpV4ivtNQCyi-L6o 

 

2.  SAF  Society of American Foresters, EUA. 

 

3.  INFORMS  Institute for Operations Research and the Management Sciences, EUA. 

 

7. Domínio de Línguas Estrangeiras 

A atual fluência na língua inglesa tem como base os três anos de curso formal 

concluídos ainda adolescente, a imersão na cultura americana durante o doutorado e a 

convivência com colegas estrangeiros em várias ocasiões. Já a fluência em Espanhol devo 

aos meus pais e as inúmeras oportunidades nas quais convivi com pessoas de países onde 

essa língua é nativa.  

1. Curso formal de inglês. Fundação União Cultural Brasil – Estados Unidos. 1976.  

https://drive.google.com/open?id=1VGxnGugj7AuxQDrI-vZ5RgN_foM7jmBC 

 

2. TOEFL  Test of English as a Foreign Language (Teste de Proficiência em Inglês) 

com pontuação 573. 1998. 

https://drive.google.com/open?id=1bASTwhGLhtIAZmEBArbHTiWp8CvqO3Qv 

 

3. GRE  Graduate Records Examinations (Teste de Avaliação de Conhecimentos em 

Inglês) com pontuação verbal (410); quantitativa (650); e analítica (400). 

2003. 

https://drive.google.com/open?id=1__-RiPul5-Ut9J2t2A5Ql7_wYDoat3Ue 

  

https://drive.google.com/open?id=1wBOndbTdHj0mNSrV0k7JWTobM4zXN9P5
https://drive.google.com/open?id=1XHceCpMuCvAxp_Bea-B2cT-QfmEQo2aY
https://drive.google.com/open?id=11gDMeniDTLT7_HkBdpV4ivtNQCyi-L6o
https://drive.google.com/open?id=1VGxnGugj7AuxQDrI-vZ5RgN_foM7jmBC
https://drive.google.com/open?id=1bASTwhGLhtIAZmEBArbHTiWp8CvqO3Qv
https://drive.google.com/open?id=1__-RiPul5-Ut9J2t2A5Ql7_wYDoat3Ue
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8. Estágios  

1. Projeto de Viveiros Florestais Comunitários, Instituto de Terras e Cartografia (ITC), 

Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná, Londrina, PR. Carga horária de 32 

horas, no período de 17/07/1979 a 03/08/1979.  

https://drive.google.com/open?id=1sP2exhj-iFUtY1srxUuQsrhTH4gvXiw0 

 

2. Programa de Marketing Público Agrícola, Sistema Estadual de Agricultura 

(SEAGRI), Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná, Londrina, PR. Carga 

horária de 100 horas, no período de 14 a 30/07/1980. 

https://drive.google.com/open?id=1JRGkoMoPfzH25OTTFWU51-yfPIglLBpU 

 

3. Assistência Técnica à Cafeicultura, Experimentação e Pesquisa, Instituto Brasileiro 

do Café (IBC), Ministério da Indústria e do Comércio, Londrina, PR. Carga horária 

de 40 horas, no período de 04 a 08/08/1980.  

https://drive.google.com/open?id=1yo1ON8MneQ0VE1vA_aZMLxzT9qkxXH6d 

 

4. Defesa Sanitária Vegetal nos Departamentos de Economia Rural e Fiscalização, 

Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná, Núcleo Regional de Londrina, PR, 

no período de abril e maio de 1980. 

https://drive.google.com/open?id=1I0bVkXhA7RGlFLOk7SLL59wZoFJOBesX 

 

5. Herbologia e Botânica, Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, Londrina, PR, no 

período de 01/09 a 30/11/1981. 

https://drive.google.com/open?id=1LtJwtN94RvLFr0WEvYOOCvpa88s8JF3e 

 

6. Implantação e condução de soja e girassol, época de semeadura e desenvolvimento 

fenológico da soja, Centro Nacional de Pesquisa em Soja e Girassol, Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (CNPSoja, EMBRAPA), Londrina, PR. Carga 

horária de 556 horas, no período de 04/01 a 30/06/1982. 

https://drive.google.com/open?id=1HeJKGPqsvY-iEdZ4qHKTR99DskmL_EH2 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1sP2exhj-iFUtY1srxUuQsrhTH4gvXiw0
https://drive.google.com/open?id=1JRGkoMoPfzH25OTTFWU51-yfPIglLBpU
https://drive.google.com/open?id=1yo1ON8MneQ0VE1vA_aZMLxzT9qkxXH6d
https://drive.google.com/open?id=1I0bVkXhA7RGlFLOk7SLL59wZoFJOBesX
https://drive.google.com/open?id=1LtJwtN94RvLFr0WEvYOOCvpa88s8JF3e
https://drive.google.com/open?id=1HeJKGPqsvY-iEdZ4qHKTR99DskmL_EH2
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9. Cursos de Aperfeiçoamento 

1. Pastagem, realizado na III Semana Agronômica de Londrina, Londrina, PR. Carga 

horária: 30 horas, em 1980. 

https://drive.google.com/open?id=14t_HkVFGdTXi9QKTvzWWaub5TeYsstQI 

2. Introdução à Mecânica Diesel, realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Londrina, PR. Carga horária: 15 horas, em 1981. 

https://drive.google.com/open?id=138asuwNAFSZ8FJDL7vCmTH7TB_VeEzYJ 

3. Treinamento em Manutenção Preventiva e Operação de Campo de Tratores, 

oferecido pela Ford Brasil S.A., Operações de Tratores, Tatuí, SP, em 1981. 

https://drive.google.com/open?id=1_ZpzOkrrO5hpfbA5OgQsc41dDfeJYiG3 

4. Manutenção e Operação de Tratores, realizado na Valmet do Brasil S.A., Londrina, 

PR, em 1982. 

https://drive.google.com/open?id=1XL02Rzb6lgiQfkmYeViuhD51AzzfX3aj 

5. Programação FORTRAN, realizado no Departamento de Matemática e Estatística, 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP, em 1983. 

https://drive.google.com/open?id=1vvMbXpUulEnV3b_xz63AyU94E7IAqO6a 

6. Curso Internacional sobre o Uso do Computador na Agricultura, realizado na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP, Piracicaba, SP. Carga 

horária: 40 horas, em 1984. 

https://drive.google.com/open?id=1Xt0tc5ShFXR6nPHitjF1CAdUIjfR5scs 

7. Curso Rápido e Intensivo sobre Modelos de Crescimento e de Produção para 

Plantações Florestais, realizado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

EMBRAPA, Curitiba, PR. Carga horária: 10 horas, em 1986. 

https://drive.google.com/open?id=1uD19BCW_4kDfZDkHFsD3V8nDhySagnoo 

8. Minicurso: Análise de Séries Temporais via Microcomputadores, oferecido pela 

Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, Rio de Janeiro, RJ, em 1988.  

https://drive.google.com/open?id=15MAKEznTaLl5jSYaS8co0ar8Rqbrqna8 

9. Curso Introdutório de VM/CMS – Sistema Operacional IBM, realizado no Centro de 

Computação Eletrônica da USP, Cidade Universitária, São Paulo, SP, em 1988. 

https://drive.google.com/open?id=15MAKEznTaLl5jSYaS8co0ar8Rqbrqna8 

  

https://drive.google.com/open?id=14t_HkVFGdTXi9QKTvzWWaub5TeYsstQI
https://drive.google.com/open?id=138asuwNAFSZ8FJDL7vCmTH7TB_VeEzYJ
https://drive.google.com/open?id=1_ZpzOkrrO5hpfbA5OgQsc41dDfeJYiG3
https://drive.google.com/open?id=1vvMbXpUulEnV3b_xz63AyU94E7IAqO6a
https://drive.google.com/open?id=1Xt0tc5ShFXR6nPHitjF1CAdUIjfR5scs
https://drive.google.com/open?id=1uD19BCW_4kDfZDkHFsD3V8nDhySagnoo
https://drive.google.com/open?id=15MAKEznTaLl5jSYaS8co0ar8Rqbrqna8
https://drive.google.com/open?id=15MAKEznTaLl5jSYaS8co0ar8Rqbrqna8
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10. Planejamento e Gerenciamento Florestal Modernos, Sistemas, Otimização e 

Matemática, realizado na SOMA, São Paulo, SP, em 1989. 

https://drive.google.com/open?id=1t3TkOciB5pXDmzIQu6y8rqkCwVCCcrUr 

11. Gestão pela Qualidade Total na Educação, realizado na Fundação Christiano 

Ottoni, Escola de Engenharia, Universidade Federal de MG, Piracicaba, SP. Carga 

horária: seis horas, em 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1iHaHjscpnKe49obKs84_0yym-P68HlLY 

12. Desenvolvimento de Equipes, IGARA, Instituto para o Desenvolvimento do Ser 

Humano e suas Instituições, realizado na ESALQ, Piracicaba, SP. Carga Horária: 

18 horas, em 1998. 

https://drive.google.com/open?id=1tqQVLl7gqcRalUC4pSZRmppY-HVXZsCz 

13. Sistema de Gestão da Qualidade, Comissão de Gestão da Qualidade e Produtividade 

da USP, realizado na USP, São Paulo, SP. Carga horária: 24 horas, em 1998. 

https://drive.google.com/open?id=1GK7x3UzwNzEW2uGKztfWptzzdRG3x5q8 

14. Manhãs de Qualidade, realizado pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Piracicaba, SP. Carga horária: 6 horas, em 1998. 

https://drive.google.com/open?id=1G61xIB5PxowsL_obEyhJLLq1z6dL3_xQ 

15. Gerenciamento pela Qualidade Total, realizado na Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP. Carga horária: 12 horas, em 1999. 

https://drive.google.com/open?id=1QnGHSpZNfkeEIC_biqKkBaPXwoOLl8NV 

16. Formação de Professores Universitários em Mercados Futuros Agropecuários, 

realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP. 

Carga horária: 40 horas, em 1999. 

https://drive.google.com/open?id=1rY_LqY_DGmEhwVvTjQVwcLqF8onBj1ck 

17. Curso de Desenho, Escola Pro-Tec, São Paulo, SP, em 1977. 

https://drive.google.com/open?id=1M2KP1TCKNQonf6Pl0qtGyHm-18xTzjWP  

18. Price-Babson – Simposium for Entrepreneurship Educators, Wellesley, 

Massachuseĥs EUA, em 30/05-03/06/2016.  

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1t3TkOciB5pXDmzIQu6y8rqkCwVCCcrUr
https://drive.google.com/open?id=1iHaHjscpnKe49obKs84_0yym-P68HlLY
https://drive.google.com/open?id=1tqQVLl7gqcRalUC4pSZRmppY-HVXZsCz
https://drive.google.com/open?id=1GK7x3UzwNzEW2uGKztfWptzzdRG3x5q8
https://drive.google.com/open?id=1G61xIB5PxowsL_obEyhJLLq1z6dL3_xQ
https://drive.google.com/open?id=1QnGHSpZNfkeEIC_biqKkBaPXwoOLl8NV
https://drive.google.com/open?id=1rY_LqY_DGmEhwVvTjQVwcLqF8onBj1ck
https://drive.google.com/open?id=1M2KP1TCKNQonf6Pl0qtGyHm-18xTzjWP
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10. Exames de Seleção e Concursos Públicos 

1. Auxiliar de Ensino, carreira inicial MS-1, junto ao Departamento de Silvicultura 

(atual Departamento de Ciências Florestais) da ESALQ/USP. O processo de seleção 

foi composto de uma avaliação de currículo, prova escrita e prova didática. 

Contratado em 1984.  

 

2. Professor Assistente do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP. O 

processo seletivo foi composto por provas didática e escrita, arguição e exame de 

memorial. A minha nomeação para o cargo com automático enquadramento no 

cargo de Professor Doutor, Ref. MS-3, por ser já portador do título de Doutor, foi 

publicada no Diário Oficial de 04/03/1996.  

https://drive.google.com/open?id=1ERlwng19ciulIiwLU5JwSJYHc67RzXu9 

 

3. Aprovação do fim do período probatório na Universidade de São Paulo. 

Apresentação de relatório à Comissão Especial de Regimes de Trabalho - 

CERT/USP, no qual documento as atividades didáticas e de pesquisas. Entrega 

realizada em 1998. 

https://drive.google.com/open?id=1spjqvk_KOZRPx5BdatKA3tH2vwKH6hj0 

 

4. Professor Livre-Docente – Professor Associado MS-5 junto ao Departamento de 

Ciências Florestais da ESALQ/USP. Designação para o cargo publicada no Diário 

Oficial de 04 de dezembro de 1999. 

https://drive.google.com/open?id=16W137VPmSWkIRNACL_ud9qUBjA7ZX2vl 

 

5. Professor Titular junto ao Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP. 

Aprovado para o cargo conforme publicação no Diário Oficial de 28 de abril de 

2012. 

https://drive.google.com/open?id=1r6BRNAWSuCpuM_aOUSULfLRv-8Nb5geW 

 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1ERlwng19ciulIiwLU5JwSJYHc67RzXu9
https://drive.google.com/open?id=1spjqvk_KOZRPx5BdatKA3tH2vwKH6hj0
https://drive.google.com/open?id=16W137VPmSWkIRNACL_ud9qUBjA7ZX2vl
https://drive.google.com/open?id=1r6BRNAWSuCpuM_aOUSULfLRv-8Nb5geW
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11. Participação em Reuniões Científicas, Congressos e Simpósios 

Nesta seção listo os eventos em que participei no Brasil e no exterior, na 

qualidade de ouvinte, apresentador de trabalho, integrante de comitê científico, 

componente de mesa redonda, debatedor ou avaliador, quando for o caso. As 

participações em eventos na qualidade de palestrante ou seminarista constam na Parte B 

(4. Palestras e Seminários). A participação em reuniões cientificas que resultaram na 

publicação do trabalho completo, resumo expandido ou resumo nos anais de cada evento, 

estão discriminadas na Parte D. Esta organização foi realizada com o intuito de não 

apresentarmos as mesmas informações em diferentes seções do presente documento. 

 

11.1. No Brasil   

1. I Semana Cultural dos Estudantes de Engenharia Agronômica, Centro de Ciências 

Rurais e de Tecnologia, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR (04 a 

09/09/1978). 

https://drive.google.com/open?id=1X_UhW7wUnwMXvh9cN-5Hlb1o35UyNXqh 

 

2. Simpósio Nacional de Álcool Carburante, Sociedade Rural do Paraná, Londrina, PR 

(09 a 11/08/1979). 

https://drive.google.com/open?id=1ZvJSuCmxMXUdgi0T0fjYPhMUr4gtnPgW 

 

3. I Simpósio de Tecnologia de Alimentos – Leite, Centro de Ciências Rurais e de 

Tecnologia, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR (29 a 31/03/1979). 

https://drive.google.com/open?id=1v1uTyMxgNnrAKuZuSlKT8Rwnl_y1d0ow 

 

4. XI Congresso Brasileiro de Agronomia, Associação dos Engenheiros Agrônomos do 

Paraná, Curitiba, PR (22 a 26/10/1979). 

https://drive.google.com/open?id=1Iks54Fzy6ldZCp60iVVYC17-64VNw7GY 

 

5. III Semana Agronômica de Londrina – Pastagens, Associação dos Engenheiros 

Agrônomos do Paraná, Londrina, PR (15 a 18/10/1980). 

https://drive.google.com/open?id=1Zw-QBWIe2Vs0gGlUFPHT4cWycU9YPteQ 

 

https://drive.google.com/open?id=1X_UhW7wUnwMXvh9cN-5Hlb1o35UyNXqh
https://drive.google.com/open?id=1ZvJSuCmxMXUdgi0T0fjYPhMUr4gtnPgW
https://drive.google.com/open?id=1v1uTyMxgNnrAKuZuSlKT8Rwnl_y1d0ow
https://drive.google.com/open?id=1Iks54Fzy6ldZCp60iVVYC17-64VNw7GY
https://drive.google.com/open?id=1Zw-QBWIe2Vs0gGlUFPHT4cWycU9YPteQ
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6. Conferência Latino-Americana de Economia Agrícola, FEALQ/ESALQ/USP, 

Piracicaba, SP (28 a 31/05/1984). 

https://drive.google.com/open?id=1AU9tNOQkp7foVrozEbPZjzKmgCjhYMkQ 

 

7. Simpósio sobre Tendências do Desenvolvimento Florestal Brasileiro, 

IPEF/LCF/ESALQ/USP, Piracicaba, SP (27 a 28/03/1985). 

https://drive.google.com/open?id=1Up9fJncJm5fvwKV4cezN4-MJoKjfMnxO 

 

8. III Encontro Brasileiro e I Encontro Paranaense de Engenheiros Florestais, 

Associação Paranaense Engenheiros Florestais/Sociedade Brasileira Engenheiros 

Florestais, Curitiba, PR (24 a 26/7/1985). 

https://drive.google.com/open?id=1vkF0jAYjP_sug2n4ePLRC1I6TXwIpE30 

 

9. XXIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, Sociedade Brasileira 

de Economia Rural (SOBER), Rio de Janeiro, RJ (5 a 9/08/1985). 

https://drive.google.com/open?id=1WtHb5mZEeAgSE9MPBdVwwXDhiCgNsurF 

 

10. V Congresso Brasileiro de Iniciação Científica em Ciências Agrárias, Lavras, MG 

(02 a 06/09/1985). Debatedor de trabalho na Sessão de Ciências Florestais. 

 

11. Congresso Interno de Iniciação Científica da ESALQ, Departamento de Economia e 

Sociologia Rural da ESALQ, USP, Piracicaba, SP (08 a 10/10/1985). Debatedor de 

trabalho na sessão Ciências Florestais. 

 

12. 1º Seminário Internacional da Sociedade de Estudos Constitucionais – Constituinte 

e Meio Ambiente, São Paulo, SP (29/09/1986). 

 

13. 5º Congresso Florestal Brasileiro, SBEF, Olinda, PE (23-28/11/1986). Expositor de 

trabalho (convidado) “Usos múltiplos da floresta: uma necessidade”. 

https://drive.google.com/open?id=11OopOzke8EuP9ix02yTextPyX3ytdZQE 

 

14.  I Encontro Brasileiro de Economia Florestal, Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária EMBRAPA/CNPF, Curitiba, PR (23 a 27/05/1988). Debatedor no 

painel “Pesquisa e Ensino – Infraestrutura às Exportações”.  

https://drive.google.com/open?id=1AU9tNOQkp7foVrozEbPZjzKmgCjhYMkQ
https://drive.google.com/open?id=1Up9fJncJm5fvwKV4cezN4-MJoKjfMnxO
https://drive.google.com/open?id=1vkF0jAYjP_sug2n4ePLRC1I6TXwIpE30
https://drive.google.com/open?id=1WtHb5mZEeAgSE9MPBdVwwXDhiCgNsurF
https://drive.google.com/open?id=11OopOzke8EuP9ix02yTextPyX3ytdZQE
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15. Perspectivas da Atuação Profissional do Futuro Engenheiro Florestal. Conselho de 

Alunos de Engenharia Florestal, ESALQ, Piracicaba, SP (19/04/1994).  

 

16. V Simpósio do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), IPEF, Piracicaba, 

SP (20 a 21/07/1994). Palestra: “Pesquisa cooperativa na universidade”. 

https://drive.google.com/open?id=1sr2iDabNdAOJK8uSqjq2eQzlF8TFHP6O 

 

17.  VI Simpósio do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), IPEF, São 

Pedro, SP (15 a 17/04/1996). 

https://drive.google.com/open?id=1Ig50gHOPF69YmOPzueeF6Z9nqkY_Kjtl 

 

18. I Workshop sobre Monitoramento Ambiental em Áreas Florestadas, IPEF, 

Piracicaba, SP (21 a 22/10/1996). 

https://drive.google.com/open?id=1f8P1sq7Yh7W2EPOn5BIQACO5Ee_rsi7Q 

 

19. Workshop Gestão Sustentada de Espaços Florestais, Sociedade Portuguesa de 

Ciências Florestais, Oeiras, Portugal (04/11/1998). Palestra: “Aplicações dos 

sistemas de apoio à decisão no Brasil”. 

https://drive.google.com/open?id=1E7dyA7wGyeAfl8d7PN3mKBBNZzipGEQK 

 

20. Seminário Fontes de Recursos para Desenvolvimento Tecnológico em Empresas 

Florestais, São Paulo, SP (10/08/1999). 

https://drive.google.com/open?id=1R8MDhUavlNx5mIHMNvuGM10EatC_X0Ts 

 

21. Seminário Nacional dos Coordenadores de Pós-Graduação em Ciências Agrárias I, 

Piracicaba, SP (31/08/2001). 

https://drive.google.com/open?id=13UJu9RK8dHTEGQ0GweOrpLZ6Xl8nsjqa 

 

22. Seminário Nacional dos Coordenadores de Pós-Graduação em Ciências Agrárias I, 

Piracicaba, SP (16 - 17/10/2002). 

https://drive.google.com/open?id=1Fe3FgbpEu9jYZIfh4f9R3Cz4wy2MH72n 

 

https://drive.google.com/open?id=1sr2iDabNdAOJK8uSqjq2eQzlF8TFHP6O
https://drive.google.com/open?id=1Ig50gHOPF69YmOPzueeF6Z9nqkY_Kjtl
https://drive.google.com/open?id=1f8P1sq7Yh7W2EPOn5BIQACO5Ee_rsi7Q
https://drive.google.com/open?id=1E7dyA7wGyeAfl8d7PN3mKBBNZzipGEQK
https://drive.google.com/open?id=1R8MDhUavlNx5mIHMNvuGM10EatC_X0Ts
https://drive.google.com/open?id=13UJu9RK8dHTEGQ0GweOrpLZ6Xl8nsjqa
https://drive.google.com/open?id=1Fe3FgbpEu9jYZIfh4f9R3Cz4wy2MH72n
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23. VIII Seminário para a Interação em Gestão Ambiental, ESALQ, Piracicaba, SP 

(07/05/2001). Participou da mesa-redonda “Pagamento por serviços ambientais 

como instrumento para a gestão de recursos”.  

https://drive.google.com/open?id=1l7WKaEzWDjnwCP9BdB0fmCDOhCjHbArj 

 

24. XII Seminário de atualização sobre sistemas de colheita de madeira e transporte 

florestal, Curitiba, PR (08 a 10/10/2002). 

https://drive.google.com/open?id=1AAru8bznKi7Mn4mTMglvMxzvsp14WDyj 

 

25. Reunião Técnica e de Planejamento sobre testes com biossólidos da SABESP, IPEF, 

Piracicaba, SP (29/11/2002).  

https://drive.google.com/open?id=15QHhYM03TqIlbWZilNekJqitFbRkM0-c 

 

26. 8° Congresso Florestal Brasileiro, São Paulo, SP (25 a 28/08/2003). 

https://drive.google.com/open?id=1HbRnW-TDapAgB0acqcs7OgHCaRrBDtzQ 

 

27. Simpósio sobre uso de biossólidos em Plantações Florestais, ESALQ, Piracicaba, 

USP, Itatinga (24 a 25/05/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1GKfOsTV0Up7UmCcQ-aUjsEcytGQaDXxg 

 

28. Timberland Investing, São Paulo, SP (30/03 – 01/04/2009). Moderador da mesa 

“Oportunidades de investimentos no Brasil de um ponto de vista regional – Painel 

Interativo”.  

https://drive.google.com/open?id=1zDThPgIJpE8OmC7jpxGQbtCfKzGgYwIy 

 

29. Fórum sobre desafios da questão ambiental na política agrícola brasileira, FEALQ, 

Piracicaba, SP (11/11/2010). 

https://drive.google.com/open?id=1VJhw9HChzaDpDFozbcd1tKI4FGDzkTzk 

 

30. 5º Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Indústria 

de Base Florestal e de Geração de Energia, São Paulo, SP (22 a 23/06/2010). 

https://drive.google.com/open?id=1KRmYk3gNk4i5cRNGdFrpo1I4geLqsevK 

 

https://drive.google.com/open?id=1l7WKaEzWDjnwCP9BdB0fmCDOhCjHbArj
https://drive.google.com/open?id=1AAru8bznKi7Mn4mTMglvMxzvsp14WDyj
https://drive.google.com/open?id=15QHhYM03TqIlbWZilNekJqitFbRkM0-c
https://drive.google.com/open?id=1HbRnW-TDapAgB0acqcs7OgHCaRrBDtzQ
https://drive.google.com/open?id=1GKfOsTV0Up7UmCcQ-aUjsEcytGQaDXxg
https://drive.google.com/open?id=1zDThPgIJpE8OmC7jpxGQbtCfKzGgYwIy
https://drive.google.com/open?id=1VJhw9HChzaDpDFozbcd1tKI4FGDzkTzk
https://drive.google.com/open?id=1KRmYk3gNk4i5cRNGdFrpo1I4geLqsevK
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31.  Páginas web institucionais – plataformas alternativas para a gestão de conteúdo, 

ESALQ, Piracicaba, SP (31/03/2011). 

https://drive.google.com/open?id=1B8J8xPS8sTsk1TI8A65gW4L9Uqi5x-nq 

 

32. IUFRO 2011 Eucalyptus, Porto Seguro, Brasil (14 a 18/11/2011). 

https://drive.google.com/open?id=1jQ7Fu996G1Uq7XcOH5ASB8ZeWIFmr4iU 

33. X SenGeF Seminário de Atualização em Sensoriamento Remoto e Sistemas de 

Informações Geográficas Aplicados à Engenharia Florestal, UFPR, Curitiba, PR, 

2012). Apresentação: Influência da janela do filtro de terreno em dados LiDAR sob 

duas coberturas florestais.  

https://drive.google.com/open?id=1ZpPEMwDSfC22YdtAk90F9-M9annushjz 

34. XI SenGeF XI Seminário de Atualização em Sensoriamento Remoto e Sistemas de 

Informações Geográficas Aplicados à Engenharia Florestal, UFPR, Curitiba, PR 

(14 a 16/10/ 2014). 

https://drive.google.com/open?id=1y4K-bk3w1oyrq8hqhefUNlwLrWeKDb5d 

Apresentação: Cubagem de toras via reconstrução tridimensional por estereoscopia. 

https://drive.google.com/open?id=1qtDSgem9uG0BOOn7qj4PduthDY-RP_MM 

35. Workshop Improving Biomass Estimation Methods for the Amazon, INPE, São José 

dos Campos, SP (15-16/10/2015). 

https://drive.google.com/open?id=1qRDIz-LqnP7GAHFEb22sOATT5yCvFDL_ 

36. Workshop Improving Biomass Estimation Methods for the Amazon, INPE, São José 

dos Campos, SP (09-11/11/2016). 

https://drive.google.com/open?id=11Cac_xmfZk0hR0_XUcS8px5Z-84F2L6y 

37. XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, Santos, SP, (28 a 

21/05/2017).  

https://drive.google.com/open?id=11nFvCQI1AqW8KQquaPbSZLhXZdYW99pO 

38. SER 2017 – World Conference on Ecological Restoration, Foz do Iguacu (27/08 a 

01/09/2017). Apresentação: Airborne laser scanning as a tool to monitor above 

ground biomass in restored corridors connecting protected area.  

https://drive.google.com/open?id=1sDTlVArEHEGU7DNJuh_LY8dwE2dgvppU 

https://drive.google.com/open?id=1B8J8xPS8sTsk1TI8A65gW4L9Uqi5x-nq
https://drive.google.com/open?id=1jQ7Fu996G1Uq7XcOH5ASB8ZeWIFmr4iU
https://drive.google.com/open?id=1ZpPEMwDSfC22YdtAk90F9-M9annushjz
https://drive.google.com/open?id=1y4K-bk3w1oyrq8hqhefUNlwLrWeKDb5d
https://drive.google.com/open?id=1qtDSgem9uG0BOOn7qj4PduthDY-RP_MM
https://drive.google.com/open?id=1qRDIz-LqnP7GAHFEb22sOATT5yCvFDL_
https://drive.google.com/open?id=11Cac_xmfZk0hR0_XUcS8px5Z-84F2L6y
https://drive.google.com/open?id=11nFvCQI1AqW8KQquaPbSZLhXZdYW99pO
https://drive.google.com/open?id=1sDTlVArEHEGU7DNJuh_LY8dwE2dgvppU


A – IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E CARREIRA ACADÊMICA 

52 

39. IV MensuFlor – IV Encontro Brasileiro de Mensuração Florestal, Santa Maria (16 

– 17/08/2018). Participou da mesa-redonda: “ Novas tecnologias de mensuração”.  

https://drive.google.com/open?id=1Lobw0IQTK5RpebR2eFUT8nS4e7SXWWDM 

 

11.2. No Exterior 

1. “International Forestry: Organizations, Policies and Fundings”. International 

Society of Tropical Foresters. Washington, DC, USA (01 a 02/06/1993).  

https://drive.google.com/open?id=1sN2LqhuwCIyDs-nFf6FjNdYsxZp6fS22 

  

2. “ORSA/TIMS National Conference”. Phoenix, Arizona, EUA (1993). Apresentação 

do trabalho: FORXCEL – a microcomputer program for solving forest scheduling 

problems.  

https://drive.google.com/open?id=1drFF-TpfUM5ib_cvlE8ZWgWbMPdOefRx 

 

3. “II Simpósio Iberoamericano de Gestión y Economia Forestal”. Barcelona, (18 a 

20/09/2004). Apresentação: Optimización de plantaciones forestales destinadas a 

captación de carbono. 

https://drive.google.com/open?id=1HpT7zlXyRjXMl3g8BeVqE1Re5-8L9etN 

 

4. “IUFRO”. Palencia, Espanha, (3 a 7/04/2006). Membro do comitê científico. 

https://drive.google.com/open?id=1FOuPTjX8bW8OiNQV94mE5nclJT6baCLw 

 

5. “XXI Jornadas Forestales de Entre Rios”. Entre Rios, Argentina (26 a 27/10/2006). 

Apresentação do trabalho: El mercado brasileño de madera de pino y eucalipto, y su 

relación com Argentina. 

https://drive.google.com/open?id=13cwkh_YP2rjYDWfMpuRdJK8G2eCzcfP8  

 

6. “Industrial Forest Plantation”. Helsinki Summer School. Helsinki, Finlândia 

(21/08/2007). Moderador do painel: Points to consider for sustainable silvilculture in 

plantation forests: case study in Brazil. Apresentação: Eucalyptus plantations and 

what makes Brazil an important and competitive fiber producer. 

https://drive.google.com/open?id=1lF2FdD6QP9BXJHF42BhaD9S-17dxep2c 

 

https://drive.google.com/open?id=1Lobw0IQTK5RpebR2eFUT8nS4e7SXWWDM
https://drive.google.com/open?id=1sN2LqhuwCIyDs-nFf6FjNdYsxZp6fS22
https://drive.google.com/open?id=1drFF-TpfUM5ib_cvlE8ZWgWbMPdOefRx
https://drive.google.com/open?id=1HpT7zlXyRjXMl3g8BeVqE1Re5-8L9etN
https://drive.google.com/open?id=1FOuPTjX8bW8OiNQV94mE5nclJT6baCLw
https://drive.google.com/open?id=13cwkh_YP2rjYDWfMpuRdJK8G2eCzcfP8
https://drive.google.com/open?id=1lF2FdD6QP9BXJHF42BhaD9S-17dxep2c
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7. “I Congresso Iberoamericano de bosques modelos”. Junta de Castilla y León, Soria, 

Espanha (10 a 15/11/2008). Membro do comitê científico. 

https://drive.google.com/open?id=10Z0eogf7tdQrXH24lu66YVy6UQMn6a1K 

 

8. “XIII Congresso Forestal Mundial”. Buenos Aires, Argentina (18 a 23/10/2009). 

Apresentação: Monitored Deforestation on Public and Non-public forests in the 

Brazilian Amazon. 

https://drive.google.com/open?id=1r6hR5k9cmhYg6kL_lBELGsE-DHi7IY9H 

 
9. “Helsinki Summer School”. University of Helsinki. Helsinki, Finlândia (17/08/2010). 

Moderador de painel: Environmental Services in Forest Management Seminar 

Program.  

https://drive.google.com/open?id=14qHp-12gBhV01Z0awzH-BIEVA8VoQPDA 

 
10. “Workshop Novas Tecnologias em gestão florestal sustentável – a gestão de risco de 

incêndio e a gestão da cadeia de valor”. Instituto Superior de Agricultura, Lisboa, 

Portugal (25/10/2010). Apresentação: Caracterização da história recente de incêndios 

em plantações florestais industrial no Brasil.  

https://drive.google.com/open?id=1r4EO46k84lqsdxWz6Ph6gU_GYfI5gXjr 

 
11. “Workshop Novas Tecnologias em gestão florestal sustentável – a gestão de risco de 

incêndio e a gestão da cadeia de valor”. Instituto Superior de Agricultura, Lisboa, 

Portugal (25/10/2010). Apresentação: Optimização de processos florestais: 

planejamento operacional integrado da silvicultura às operações de exploração.  

https://drive.google.com/open?id=1WE-79qJIJRRXG4oVIivtJXUofAkOI3nP 

 
12. “12th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest”. 

Apresentação: Ecossystems. Influence of LiDAR data projection in DTM generation. 

https://drive.google.com/open?id=1c70RCIAJnWR9BwgA3gHyUEGgCGcqBhte 

 
13. Symposium on Systems Analysis in Forest Resources, Suquamish, EUA (27 a 

30/08/2017). Moderador da mesa: Forest Decision Support Systems II. 

https://drive.google.com/open?id=1pRJDRu3ulcCq0g1tbhdtC4pn6HGau4fF 

 

https://drive.google.com/open?id=10Z0eogf7tdQrXH24lu66YVy6UQMn6a1K
https://drive.google.com/open?id=1r6hR5k9cmhYg6kL_lBELGsE-DHi7IY9H
https://drive.google.com/open?id=14qHp-12gBhV01Z0awzH-BIEVA8VoQPDA
https://drive.google.com/open?id=1r4EO46k84lqsdxWz6Ph6gU_GYfI5gXjr
https://drive.google.com/open?id=1WE-79qJIJRRXG4oVIivtJXUofAkOI3nP
https://drive.google.com/open?id=1c70RCIAJnWR9BwgA3gHyUEGgCGcqBhte
https://drive.google.com/open?id=1pRJDRu3ulcCq0g1tbhdtC4pn6HGau4fF
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14. “Symposium on Systems Analysis in Forest Resources”, Suquamish, EUA (27 a 

30/08/2017). Apresentação: Shifting from conventional forest mensuration to 

terrestrial laser scanning in Brazil.  

https://drive.google.com/open?id=1NQtj--OfPXT66wWgwynBNkYavOfa70Vd 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NQtj--OfPXT66wWgwynBNkYavOfa70Vd
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PARTE B – ATIVIDADES DIDÁTICO-UNIVERSITÁRIAS 

O comprovante de atuação em cada uma das disciplinas na graduação e na pós-

graduação está reunido em documento único em ordem cronológica. A opção por essa 

organização se deu em virtude de um mesmo comprovante conter informações de diversas 

disciplinas. Somado a isto, parte das disciplinas têm sido ministradas continuamente, o 

que implica a existência de vários documentos acerca da mesma.  

 

1. Graduação 

 

1.1. Disciplinas  

Gosto de lecionar e me sinto realizado por poder exercer a mais nobre tarefa de 

um professor numa instituição como a USP. Exercer a docência em uma das melhores 

universidades brasileiras, com seus mais de 96.300 alunos, dentre os quais trinta mil são 

pós-graduandos, é fazer parte de um seleto e admirado grupo. Por isso, são elevadas e 

justificadas as expectativas dos alunos e de suas famílias quanto à qualidade das nossas 

aulas. A responsabilidade de retribuir a essas expectativas se amplifica enquanto docente 

da ESALQ, uma instituição localizada no campus da USP em Piracicaba, o maior em área 

dentre os onze da USP, e considerada por rankings internacionais uma das cinco melhores 

escolas agrícolas no mundo. 

Nos últimos anos, com o acesso ao conhecimento universalizado pela internet, a 

tarefa de lecionar se tornou mais desafiadora. Por isso, e pela obrigação de manter alto o 

nível das aulas, tenho buscado novas formas pedagógicas de trabalho com os alunos. 

Adoto o método “classe invertida” (flipped classroom) de aulas, no qual os alunos 

semanalmente realizam tarefas disponibilizadas numa plataforma web. Essas tarefas se 

baseiam em estudos dirigidos sobre vídeo-aulas de curta duração (10 a 15 minutos) que 

eu produzo com o conteúdo das disciplinas. Durante as aulas presenciais, logo no início, 

fazemos uma síntese e discutimos dúvidas. O resto do tempo de aula é tomado com 

atividades dinâmicas desenvolvidas pelos alunos dispostos em grupos. Os resultados têm 

sido muito positivos, e o ato de lecionar se tornou mais prazeroso.  

Segundo a série histórica de matrículas que tem início em 1998, disponibilizada 

pela base digitalizada da USP, pude “tocar” a alma de mais de 3.400 alunos de graduação. 

Esse é o tamanho do universo de relações que pude criar. O número poderia até ser maior, 
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não fosse a chamada para atuar no governo federal que me afastou por pouco mais de dois 

anos das atividades docentes na USP entre 2007 e 2009 (Figura 13). 

 

 
Figura 13: Alunos matriculados nas disciplinas de graduação lecionadas durante os últimos 20 anos. 

Fonte: o autor com base no Sistema USP 

 

Esses números se referem às disciplinas listadas na Tabela 3 e são corroboradas 

pelo documento disponível no seguinte link: 

https://drive.google.com/open?id=1prI5LCzG5lOfyl4oDz2lR8i_2O0JqP6E 

 

Atualmente, leciono integralmente três disciplinas em nível de graduação por 

ano, uma no primeiro semestre (Economia de Recursos Florestais) e duas no segundo 

semestre (Gestão de Recursos Florestais e Métodos Quantitativos para a Gestão 

Ambiental). À carga docente do primeiro semestre soma-se o lecionamento de uma 

disciplina de pós-graduação (Manejo Florestal Avançado). São também computadas na 

carga horária as horas dedicadas à orientação de alunos de graduação com trabalhos de 

TCC, estágio supervisionado e estágio vivencial. 
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Tabela 3: Disciplinas oferecidas na graduação. 
DISCIPLINAS ANOS DE OFERECIMENTO 

Biometrics 1992 
Ordenamento Florestal e Modelos de Programação Linear 1993 
LCF0581 – Silvicultura 1995 a 1999 
LCF0586 – Gestão de Recursos Florestais 1995 a 1997, 1999 a 2006, 2009 a 2018 
LCF0685 - Economia de Recursos Florestais 1995 a 2007, 2010 a 2018 
LCF0280 - Métodos Quantitativos para a Gestão Ambiental 2004 a 2006, 2009 a 2018 
LCF0679 - Política, Legislação e Administração Florestal 1984, 1985, 1986 e 1987 
LCF0680 – Manejo e Regeneração de Povoamentos Florestais 1999, 2000 e 2001 
LCF0105 - Introdução à Engenharia Florestal 1996 
LCF0696 - Ecologia e Impactos Humanos sobre o Ambiente 1998 e 1999 
LCF011602 - Residência Florestal 1997 
LCF0662 - Projetos de Educação Ambiental 1998 
LCF0581 -  Recursos Florestais em Propriedades Agrícolas 2000 a 2004 
LES0111 - Introdução à Gestão Ambiental 2001 a 2007 
LCF0694 - Auditoria e Certificação Ambiental 2004, 2005, 2011, 2016 e 2017 
LCF0130 - Resolução de Problemas Florestais 2011 e 2015 
LCF0577 - Gestão da Biodiversidade  2011 
LCF0615 - Estágio Supervisionado em Práticas Florestais I  1997, 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014  
LCF0635 - Estágio Supervisionado em Práticas Florestais II  1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2011, 2015 a 2018 
LCF0110602 - Estágio Profissionalizante em Engenharia Florestal  1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013 e 2015  
LCF0110690 - Estágio Vivencial em Gestão Ambiental  2005 e 2006  
LES0635 - Estágio Supervisionado em Economia, Administração e Extensão II 2003 
LCF0110670 - Estágio Vivencial em Engenharia Florestal  2006, 2010 e 2011 
LCF0112000 - TCC em Engenharia Florestal  2011, 2013 a 2018 
LCF0444 - TCC em Gestão Ambiental 2013 e 2014 

Fonte: o autor.
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1.1.1. Distribuição da Carga Horária 

Para fins de cálculo da distribuição da carga horária nas disciplinas oferecidas à 

graduação, levou-se em consideração o período de 2000 até o presente (2018). Vale 

ressaltar que o intervalo entre meados de 2007 e meados 2009 corresponde ao período de 

afastamento para exercer um cargo junto ao Ministério do Meio Ambiente, locado no 

Serviço Florestal Brasileiro, em Brasília. 

 

 
Figura 14: Carga horária com disciplinas de graduação nos últimos 20 anos. 

Fonte: o autor com base em “Sistemas USP”. 
 

1.2. Aulas Pontuais Ministradas a Convite 

1. “Planejamento de Manejo Florestal”, ministrada na disciplina: LES0672 – 

Introdução à Pesquisa Operacional do curso de Agronomia, ESALQ/USP em 1995.  

https://drive.google.com/open?id=1oih7egmHUi54zKrWCWncJR7zcE7tf4Tf 

 
2. “Planejamento e Administração Florestal”, ministrada na disciplina: LCF0105 – 

Introdução à Engenharia Florestal do curso de Engenharia Florestal, ESALQ/USP 

em 1996. 

https://drive.google.com/open?id=1K4M4akgQJd5iP-_-f9oZchHqGCim6I-Z 

 
3. “Planejamento de Manejo Florestal”, ministrada na disciplina: LES0672 – 

Introdução à Pesquisa Operacional do curso de Agronomia, ESALQ/USP, em 1996. 

https://drive.google.com/open?id=1HErLmT274IBgxkpNt0IzBbwRPjuuq8vO 
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https://drive.google.com/open?id=1K4M4akgQJd5iP-_-f9oZchHqGCim6I-Z
https://drive.google.com/open?id=1HErLmT274IBgxkpNt0IzBbwRPjuuq8vO
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4. “Bancos de Dados Geo-referenciados e Visualizadores em Atividades de 

Planejamento”, ministrada na disciplina LER 580 – Sistemas de Informação 

Geográfica, do curso de Agronomia, ESALQ/USP, em 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1M2TOKU3nHQaEhI95a6yx8FJk0AM4coEz  

 
5. “Planejamento e Administração Florestal”, ministrada na disciplina: LCF0105 – 

Introdução à Engenharia Florestal do curso de Engenharia Florestal, ESALQ/USP, 

em 1998. 

https://drive.google.com/open?id=1WJRQkuDxr3KLCNivEtmIsdM-h60w8zxg 

 
6. “Aspectos tecnológicos e logísticos da agroindústria da madeira”, ministrada na 

disciplina Sistemas Agroindustriais do curso de Economia Agroindustrial, 

ESALQ/USP, em 1999.  

https://drive.google.com/open?id=1z3VUgY83R47Diq0dZy6t0ErRilsJBPGX  

 
7. “Planejamento e Administração Florestal”, ministrada na disciplina: LCF0105 – 

Introdução à Engenharia Florestal do curso de Engenharia Florestal, ESALQ/USP. 

Com uma aula por ano, praticamente todos os anos desde 1999, venho colaborando 

com o Prof. Fernando Seixas no oferecimento desta disciplina. 

https://drive.google.com/open?id=18vMpHuFZIxumL4Y0c79kKVJly3qxx286 

 
8. “Cadeia Agroindustrial de Madeiras”, ministrada na disciplina LES0202 – 

Economia dos Sistemas Agroindustriais, ESALQ/USP, em 2000. 

https://drive.google.com/open?id=1XjFmNdNxrOTHI0d0HpDUqfXv4xIKWxE6 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1M2TOKU3nHQaEhI95a6yx8FJk0AM4coEz
https://drive.google.com/open?id=1WJRQkuDxr3KLCNivEtmIsdM-h60w8zxg
https://drive.google.com/open?id=1z3VUgY83R47Diq0dZy6t0ErRilsJBPGX
https://drive.google.com/open?id=18vMpHuFZIxumL4Y0c79kKVJly3qxx286
https://drive.google.com/open?id=1XjFmNdNxrOTHI0d0HpDUqfXv4xIKWxE6
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2. Pós-Graduação 

No gráfico que segue é possível visualizar a quantidade de alunos matriculados 

nas disciplinas ministradas em nível de pós-graduação, descontando o período de 

afastamento de 2007 a 2009 para exercer cargo junto ao Ministério do Meio Ambiente. 

 

 
Figura 15: Alunos matriculados nas disciplinas de pós-graduação lecionadas durante os últimos 20 anos. 

Fonte: o autor. 

 

2.1. Disciplinas  

 

A série de matrículas que compõe na Figura 15 ocorreram nas disciplinas listadas 

na Tabela 4. Documentos comprobatórios: 

https://drive.google.com/open?id=1RciXRnnLRFXZHeRy6LbDIGdHVK_hOVjM 

 

Tabela 4: Disciplinas oferecidas na pós-graduação. 

DISCIPLINAS OFERECIMENTO 

LCF5729 - Economia e Planejamento da 
Produção Florestal 

1995 a 2004  

LCF5734 - Manejo Florestal Avançado 
1997, 1998, 2000, 2002 a 2007, 2009 

a 2018 

LCF5766 - Diálogos sobre o Ensino Superior 2001 e 2002 

LCF5732 - Bioestatística Florestal II 2000 e 2001 

Fonte: o autor. 
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2.1.1. Distribuição da Carga Horária 

Terminado o compromisso em Brasília, a retomada das aulas em nível de pós-

graduação se concentrou no lecionamento da disciplina Manejo Florestal Avançado. A 

estabilização das horas dedicadas a essa disciplina pode ser vista na Figura 16. 

 

 
Figura 16: Carga horária com disciplinas de pós-graduação nos últimos 20 anos. 

Fonte: o autor. 

 

2.2. Aulas Pontuais Ministradas a Convite 

 

1. “O uso da Pesquisa Operacional na Administração de Empresas Florestais” no 

Ciclo de Seminários do Departamento de Economia e Sociologia Rural, ESALQ/USP, 

em 09/10/1986. 

https://drive.google.com/open?id=1TIBA74y4sR9utNX3EgOugdrl-kxVVZ9v 

 

2. “Uma experiência de Pós-Graduação na Universidade da Georgia” na disciplina 

LCF 799 – Seminários em Ciências Florestais, no curso de Pós-Graduação em 

Ciências Florestais, ESALQ/USP, em 12/09/1994. 

https://drive.google.com/open?id=154Z7mog3dAU6Mu2TpMyZgBsQnn03dEPE 
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https://drive.google.com/open?id=1TIBA74y4sR9utNX3EgOugdrl-kxVVZ9v
https://drive.google.com/open?id=154Z7mog3dAU6Mu2TpMyZgBsQnn03dEPE
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3. “Sistemas de Suporte à Decisão na Área Florestal” na disciplina LES0800 – 

Seminários em Economia Agrária, no curso de Pós-Graduação em Economia 

Agrária, ESALQ/USP, em 04/04/1995. 

https://drive.google.com/open?id=1e2mb1Thlhn1tGFB-zHFsbOkoAZAUfb82 

 

4. “Importância da Inferência Estatística em Modelos de Gestão Florestal” na 

disciplina LME0799 – Seminários em Estatística e Experimentação Agronômica”, no 

curso de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agronômica, 

ESALQ/USP, em 27/09/1995. 

https://drive.google.com/open?id=18h_xyurDQuOXlVqFcE62lXKKq6eEZ0Ao 

 

5. “Manejo e Planejamento Florestal” no Curso de Pós-Graduação em Engenharia 

Florestal, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, em 30/06/1997. 

https://drive.google.com/open?id=1qUnEbaOjMR9cv3Lk3xPis8Gh2DrDnn37 

 

6. “O Planejamento Florestal – Resolvendo Problemas Complexos com Técnicas 

Simples”, nos Seminários do Curso de Mestrado em Ciência Florestal, Departamento 

de Ciência Florestal, Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG, em 11/11/1997. 

https://drive.google.com/open?id=1sdgNDZ7PevBvvn1SkVwDGfcCMVDJAAK3 

 

7. “Atuais Linhas de Pesquisa na Gestão de Recursos Florestais” na disciplina 

LES0800, nos Seminários em Economia Aplicada, ESALQ, Piracicaba, SP, em 

25/09/2003. 

https://drive.google.com/open?id=13UZSYk-AVS8UliOxRrJTQ34E03v3Bwu8 

 

8. “A utilização de heurísticas no planejamento florestal” na disciplina LES5795 

Pesquisa Operacional na Agricultura no PPG em Economia Aplicada da 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP, em 30/05/2005 e 05/06/2006. 

https://drive.google.com/open?id=1SA8oD8chTbZ5xJ7fO-O5RzeyfN69F3sN 

 

9. “Avaliação de ativos florestais” nos Seminários do Curso de Mestrado Profissional 

em Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IPÊ – Instituto de Pesquisas 

Ecológicas, Nazaré Paulista, SP, em 19/06/2017. 

https://drive.google.com/open?id=1rdl6x0J1Zo3rUm4ZW4ZUh1saufFbQfu0 

https://drive.google.com/open?id=1e2mb1Thlhn1tGFB-zHFsbOkoAZAUfb82
https://drive.google.com/open?id=18h_xyurDQuOXlVqFcE62lXKKq6eEZ0Ao
https://drive.google.com/open?id=1qUnEbaOjMR9cv3Lk3xPis8Gh2DrDnn37
https://drive.google.com/open?id=1sdgNDZ7PevBvvn1SkVwDGfcCMVDJAAK3
https://drive.google.com/open?id=13UZSYk-AVS8UliOxRrJTQ34E03v3Bwu8
https://drive.google.com/open?id=1SA8oD8chTbZ5xJ7fO-O5RzeyfN69F3sN
https://drive.google.com/open?id=1rdl6x0J1Zo3rUm4ZW4ZUh1saufFbQfu0
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3. Outras Atividades de Ensino  

 

3.1. Organização de Cursos  

Nesta seção, gostaria de destacar o oferecimento regular no período de quase dez 

anos de cursos na área de métodos quantitativos aplicados à gestão florestal que iniciou 

em 1996. Mais detalhes sobre essa série de cursos estão disponíveis em Ipef Eventos. 

Esses programas de Reciclagem em Métodos Quantitativos atenderam mais de 200 

profissionais provenientes de diversas empresas e instituições. Ferramentas de análise 

foram desenvolvidas, exploradas e aprimoradas durante as aulas pelos próprios 

participantes. Uma versão plenamente funcional de vários programas necessários em cada 

curso foi entregue aos participantes, incluindo uma apostila.  

 

1. “Curso Intensivo de Economia e Planejamento Florestal”. Coordenador e Instrutor 

do Curso, oferecido a Técnicos da Florestal Guaíba, Porto Alegre, RS (01 a 

05/06/1987). Carga horária: 40 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1m3grUkcCDNqkBtPntT4eoKgAtPnSEKNr 

 

2. “Economia da Produção e Análise Financeira de Projetos Florestais”. Curso 

lecionado, oferecido pelo DCF/ESALQ/USP, Piracicaba, SP (01 a 03/03/1988). 

Carga horária: 21 horas. 

https://drive.google.com/open?id=19e_S7_SrHDFRvuSaiNm45HxZ0WF08sYV  

 

3. “Planejamento Florestal: Métodos e Modelos Matemáticos”. Curso lecionado, 

oferecido pelo DCF/ESALQ/USP, Piracicaba, SP (03 a 05/03/1988). Carga horária: 

21 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1wmnAfdNyEAmxB71Dir2k0pt6MtYwjOqh  

 

4. “Avaliação Financeira e Modelos Matemáticos de Gerenciamento Florestal”. Curso 

lecionado, oferecido pela ESALQ/USP, Piracicaba, SP (12 a 16/06/1989). Carga 

horária: 40 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1qaelFJvSdyi0xCd4dEENfiQHQhfpvICA  

 

http://www.ipef.br/eventos/realizados.asp
https://drive.google.com/open?id=1m3grUkcCDNqkBtPntT4eoKgAtPnSEKNr
https://drive.google.com/open?id=19e_S7_SrHDFRvuSaiNm45HxZ0WF08sYV
https://drive.google.com/open?id=1wmnAfdNyEAmxB71Dir2k0pt6MtYwjOqh
https://drive.google.com/open?id=1qaelFJvSdyi0xCd4dEENfiQHQhfpvICA
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5. “I Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos”. Instituto de Pesquisas e 

Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Mentor e coordenador do programa de 

reciclagem de profissionais em métodos quantitativos nas áreas de Biometria e 

Manejo Florestal. Este programa tem como alvo, profissionais responsáveis pela 

gestão de recursos florestais (03, 04, 05/1996). 

https://drive.google.com/open?id=161fhP1mf1r47gHLwLwl1TnvuagnoJEiS  

 

6. “II Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos” oferecido pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador do Programa, 

que ofereceu cinco cursos: (1) “Mercado de Fretes e Roteamento de Cargas 

Florestais”; (2) “Produtividade e Qualidade de Sítios Florestais”; (3) Avaliação de 

Impactos da Colheita de Madeira no Solo”; (4) “Introdução ao Geoprocessamento 

na Área Florestal”; (5) “Introdução à Internet e Provedores de Dados Florestais”. 

Este curso atendeu 50 profissionais de 24 diferentes empresas e instituições do setor 

florestal brasileiro (10, 11/1996). Carga horária: 16 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1k1dB2dADKNL2smJ0i6im4Xw-uRXPJZlH 

 

7.  “III Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos” oferecido pelo Instituto 

de Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor 

em dois dos três cursos oferecidos: (1) “Matemática Financeira na Gestão 

Florestal”; (2) “Modelos de Ordenamento e Programação da Colheita Florestal”; 

(3) “Inventário Florestal”. Este curso atendeu 20 profissionais de 14 diferentes 

empresas e instituições do setor florestal brasileiro. Um conjunto de apostilas 

contendo o material abordado nesses cursos de reciclagem foi elaborado 

especialmente para servir de apoio às aulas (05, 06/1997). Carga horária: 32 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1ygHZ6kxLVkmWDw82Z-B_GJBiHv5Fu7-i 

 

8. “IV Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos” oferecido pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor em 

dois dos três cursos oferecidos: Módulo I – planejamento da produção florestal 

(modelos de otimização) e Módulo II – Avaliação de Projetos Florestais (técnicas de 

matemática financeira) (05, 06/1997). Carga horária: 16 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1y9Ii7KoCHPNKsI6TjxlbZMhyaYsXc8jP 

 

https://drive.google.com/open?id=161fhP1mf1r47gHLwLwl1TnvuagnoJEiS
https://drive.google.com/open?id=1k1dB2dADKNL2smJ0i6im4Xw-uRXPJZlH
https://drive.google.com/open?id=1ygHZ6kxLVkmWDw82Z-B_GJBiHv5Fu7-i
https://drive.google.com/open?id=1y9Ii7KoCHPNKsI6TjxlbZMhyaYsXc8jP
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9. “II Curso de Manejo Florestal Avançado: princípios de biometria e modelagem” 

oferecido pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. 

Coordenador e instrutor (15 – 19/12/1997).  

https://drive.google.com/open?id=12Nsn3qoiB0y1sii94K9t4Uu8kfbA6Q7h  

 

10. “I Curso de Bancos de Dados para o Manejo de Recursos Florestais” oferecido pelo 

IPEF, Piracicaba, SP. Instrutor e coordenador (09 a 12/12/1999). Carga horária: 14 

horas. 

https://drive.google.com/open?id=19RZBSE2s-6k_BemuhUk4YXGdli4nzmKo  

 

11. “V Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos” oferecido pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor em 

dois cursos: Módulo I – Planejamento da produção florestal (modelos de otimização) 

(16 horas); Módulo II – Avaliação de Projetos Florestais (técnicas de matemática 

financeira) (16 horas); Módulo III - Curso de Banco de Dados (16 horas) (02-

03/05/2000; 04-05/05/2000 e 11-12/05/2000). Carga horária: 16 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1ir9ZSEwXS9u-hYWIiBxuqNJquA_WLvHe  

 

12. “VI Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos” oferecido pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor em 

dois dos três cursos oferecidos: Módulo I – planejamento da produção florestal 

(modelos de otimização) e Módulo II – Avaliação de Projetos Florestais (técnicas de 

matemática financeira) (08, 09, 10 e 11/05/2001). Carga horária: 16 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1isI3lYwnVCRpA1bz1KOfpX1uuJLQkUej  

 

13. “IV Curso de Bancos de Dados para o Manejo de Recursos Florestais” oferecido 

pelo IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor (17-18/05/2001 e 10-

11/05/2001).  

https://drive.google.com/open?id=1Aljc0nIjTM9cGEPRNCPqk16wQcNWC-Oe  

 

14. “Curso de Banco de Dados para o Manejo de Recursos Florestais” oferecido pelo 

IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor (01-02/07/2002). Carga horária: 16 

horas. 

https://drive.google.com/open?id=1LK92JNzy2I05bp9pjY3HIrI1zLAkspQd  

https://drive.google.com/open?id=12Nsn3qoiB0y1sii94K9t4Uu8kfbA6Q7h
https://drive.google.com/open?id=19RZBSE2s-6k_BemuhUk4YXGdli4nzmKo
https://drive.google.com/open?id=1ir9ZSEwXS9u-hYWIiBxuqNJquA_WLvHe
https://drive.google.com/open?id=1isI3lYwnVCRpA1bz1KOfpX1uuJLQkUej
https://drive.google.com/open?id=1Aljc0nIjTM9cGEPRNCPqk16wQcNWC-Oe
https://drive.google.com/open?id=1LK92JNzy2I05bp9pjY3HIrI1zLAkspQd
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15. “VII Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos” oferecido pelo Instituto 

de Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor 

de três cursos oferecidos: Módulo I – Planejamento da produção florestal (modelos 

de otimização), Módulo II – Avaliação de Projetos Florestais (técnicas de matemática 

financeira) e Módulo III – curso de banco de dados para o manejo de recursos 

florestais (27 e 28/06/2002 e 03 e 04/07/2002).  Carga horária: 20 horas.  

https://drive.google.com/open?id=1IllB2MkJvUb2QR4Aey1buI2wxZFtVDaK  

 

16. “VIII Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos”. Instituto de Pesquisas e 

Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor dos dois cursos 

oferecidos: Módulo I: Curso de Avaliação de Projetos Florestais, Módulo II: Curso 

de Planejamento da Produção Florestal (12 e 14/05/2004 e 23-25/06/2004). 

https://drive.google.com/open?id=1cq6ZeIm-n6QruTK1qvRGSqHtPfpTtRSU  

 

17. “IX Programa de Reciclagem em Métodos Quantitativos” oferecido pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais, IPEF, Piracicaba, SP. Coordenador e instrutor dos 

dois cursos oferecidos: Módulo I – Planejamento da produção florestal (modelos de 

otimização), Módulo II – Avaliação de Projetos Florestais (técnicas de matemática 

financeira) (30/08 e 01/09/2006 e 04-06/09/2006). Carga horária: 24 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1he6d5WyGinR0Y6B_xO91HBjMeEU-E_Zd  

 

3.2. Organização de Eventos 

1. “Propostas sobre o Meio Ambiente para a Constituinte”. Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência, SBPC, Piracicaba, SP (23/10/1986).  

 

2. “I Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal”, Porto Seguro, BA 

(04 a 07/07/2001). 

https://drive.google.com/open?id=1-rN9lVuVbcE2VdTJwfxUj8eooAm5Qhn9  

 

3. “Seminário Nacional dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em 

Ciências Agrárias I”, Piracicaba, SP (30 a 31/08/2001). 

https://drive.google.com/open?id=17pHmvMn0FxaGKHroSRHHLVuOuQij2_AS  

https://drive.google.com/open?id=1IllB2MkJvUb2QR4Aey1buI2wxZFtVDaK
https://drive.google.com/open?id=1cq6ZeIm-n6QruTK1qvRGSqHtPfpTtRSU
https://drive.google.com/open?id=1he6d5WyGinR0Y6B_xO91HBjMeEU-E_Zd
https://drive.google.com/open?id=1-rN9lVuVbcE2VdTJwfxUj8eooAm5Qhn9
https://drive.google.com/open?id=17pHmvMn0FxaGKHroSRHHLVuOuQij2_AS
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4. “2ª. Feira de Profissões da USP – II FEPUSP”. Piracicaba, SP (26 28/08/2002). 

https://drive.google.com/open?id=14IV0tKREmjah38lsWkqwyhvCZw2GH0Td  

 

5. “2º Workshop sobre Reserva Legal: legislação, uso econômico e importância 

ambiental”, ESALQ, Piracicaba/SP (21/03/2005). 

https://drive.google.com/open?id=1nl5oGMQ2RJkVl-Xby_bYR7PYykxCeg7-  

 

6. “III Iberian American Symposium on Forest Management and Economics”, Ubatuba, 

SP (18 a 21/09/2005). 

https://drive.google.com/open?id=1fU10uH2j_Q81bqrt2rzBbILCtHYtDeHX  

 

7. “IUFRO International Meeting on Adaptation and Mitigation of Climate Change, the 

role of Silviculture and the Forests”, Palencia, Espanha (03 a 07/04/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1Fl-xX9N2_kISq89b7E0nF5FA911hi5ry  

 

8. “XIII Congresso Forestal Mundial”, Buenos Aires, Argentina (18 a 23/10/2009). 

https://drive.google.com/open?id=1IxKZebD9wPAHktDHpSdKoW4QLIbXayxr  

 

9. “Projeto ESALQpro, um reconhecimento dos professores que mais se dedicaram à 

docência”. Piracicaba, SP (21/06/2011). 

https://drive.google.com/open?id=1LfFIGUoYizVaazGbER0wXArgSgqrsmdC  

 

10. XXV IUFRO World Congress 2019. "Forest Research and Cooperation for 

Sustainable Development", Curitiba, PR, (29/09/2019 – 05/10/2019). A organização 

deste evento está em andamento no presente ano (2018). 

https://drive.google.com/open?id=1ab6yTZBL_7bOwk7G9Wwat5W2V5utLGKD  

 

11. “2ª Reunião de Filiadas do Programa ProLiDAR”. IPEF, Piracicaba, SP (17-

18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=13gh9tEKrCn2zabYWK0kzInCgDrXnqxYR  

 

  

https://drive.google.com/open?id=14IV0tKREmjah38lsWkqwyhvCZw2GH0Td
https://drive.google.com/open?id=1nl5oGMQ2RJkVl-Xby_bYR7PYykxCeg7-
https://drive.google.com/open?id=1fU10uH2j_Q81bqrt2rzBbILCtHYtDeHX
https://drive.google.com/open?id=1Fl-xX9N2_kISq89b7E0nF5FA911hi5ry
https://drive.google.com/open?id=1IxKZebD9wPAHktDHpSdKoW4QLIbXayxr
https://drive.google.com/open?id=1LfFIGUoYizVaazGbER0wXArgSgqrsmdC
http://lab.mcihost.com.br/iufro2019/pb/comites-organizadores/
https://drive.google.com/open?id=1ab6yTZBL_7bOwk7G9Wwat5W2V5utLGKD
https://drive.google.com/open?id=13gh9tEKrCn2zabYWK0kzInCgDrXnqxYR
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3.3. Material Didático e Instrucional 

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E. Microtex - Primeiros Passos. 1987.  

https://drive.google.com/open?id=1hkqmlcAoxYhZ4p_3ktUJPwkLzMoyb8Eq  

 
2. RODRIGUEZ, L. C. E. Gerenciamento da Produção Florestal. 1991.   

 
3. RODRIGUEZ, L. C. E. Tópicos de Economia Florestal. 1991.  

 
4. BATISTA, J. L. F.; RODRIGUEZ, L. C. E.; COUTO, H. T. Z. Mensuração e 

gerenciamento de pequenas florestas. 1995.  

 
5. RODRIGUEZ, L. C. E.; BATISTA, J. L. F.; COUTO, H. T. Z. Métodos de 

levantamento e inventário florestal: aplicações em SAS. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1-XSqH6fT7m5V3m-qP433XEIc_GQEvKs8  

 

6. COUTO, H. T. Z.; BATISTA, J. L. F.; RODRIGUEZ, L. C. E. Introdução ao sistema 

SAS. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1RTiGJDRh4yCYFQOWHwXAL1kQoWyVkzrC  

 

7. BATISTA, J. L. F.; COUTO, H. T. Z.; RODRIGUEZ, L. C. E. Análise de experimentos 

com aplicações SAS. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1RTgdd4F1FRy5JqbvQN6Wz3-k-ccSgWzk  

 

8. RODRIGUEZ, L. C. E.; COUTO, H. T. Z.; BATISTA, J. L. F. Técnicas e modelos 

quantitativos de suporte à decisão florestal. 1996. 

https://drive.google.com/open?id=1Aj42hpCslsG2bUQnbPxtjv6rCPvnA9bv  

 

9. RODRIGUEZ, L. C. E.; BATISTA, J. L. F.; COUTO, H. T. Z. Princípios de Biometria 

e Modelagem Florestal: aplicações SAS. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1FzcDYsI4YjBiiodEWIx5UaccGDsMeSea  

 

10. RODRIGUEZ, L. C. E. Técnicas Quantitativas para a Gestão Florestal. 1999.  

https://drive.google.com/open?id=1FqAxY0xV1JIyQq3K2tVKPy0R2Z2eX1Gy  

 

https://drive.google.com/open?id=1hkqmlcAoxYhZ4p_3ktUJPwkLzMoyb8Eq
https://drive.google.com/open?id=1-XSqH6fT7m5V3m-qP433XEIc_GQEvKs8
https://drive.google.com/open?id=1RTiGJDRh4yCYFQOWHwXAL1kQoWyVkzrC
https://drive.google.com/open?id=1RTgdd4F1FRy5JqbvQN6Wz3-k-ccSgWzk
https://drive.google.com/open?id=1Aj42hpCslsG2bUQnbPxtjv6rCPvnA9bv
https://drive.google.com/open?id=1FzcDYsI4YjBiiodEWIx5UaccGDsMeSea
https://drive.google.com/open?id=1FqAxY0xV1JIyQq3K2tVKPy0R2Z2eX1Gy
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11. RODRIGUEZ, L. C. E.; NOBRE, S.R.  Bases de dados relacionais - uma introdução 

com aplicação florestal. 2000.  

 

12. RODRIGUEZ, L. C. E.; BATISTA, J. L. F.; COUTO, H. T. Z. Matemática financeira 

na gestão florestal. 2000.  

https://drive.google.com/open?id=1rePkedARHM1cagCob99Y2jsW5tX0Mczo  

 

3.4. Grupo de Estudos  

 

1. GETLiDAR – Grupo de Estudos em Tecnologias LiDAR. É um grupo de estudos que 

eu coordeno e que foi criado em 2009 junto ao Laboratório de Métodos Quantitativos 

do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP. O grupo é especializado 

em aplicações da tecnologia LiDAR na área florestal e é composto por uma equipe 

de graduandos, pós-graduandos e profissionais. O GETLiDAR é um grupo de 

pesquisas certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq. 

https://drive.google.com/open?id=1OH7jgHHsBGyNdrakcYoQoUO6-CAGRzg_  

 

4. Palestras e Seminários 

 

1.  “Fundamentos e análises de investimentos florestais”. FLORIN, Jacareí, SP, 

(22/09/1987). 

https://drive.google.com/open?id=1rr0ZXKNhufOKLUzrGCfUCFxrpyEQQhje  

 

2. “Modelos de Programação”. FLORIN, Jacareí, SP, (20/10/1987). 

https://drive.google.com/open?id=1mPxyOazjGT87nkKynJIatcmzheztgusO  

 

3. “Determinação do volume de madeira de uma árvore”. XII Semana do Técnico em 

Agropecuária - Escola Técnica Agrícola Estadual “Dr. Carolino da Motta e Silva”, 

Espírito Santo do Pinhal, SP (19/09/1988). 

https://drive.google.com/open?id=1C_E0omevuso8VqAGKbDxZ24NhLvvFl9X  

 

https://drive.google.com/open?id=1rePkedARHM1cagCob99Y2jsW5tX0Mczo
http://www.getlidar.net/
https://drive.google.com/open?id=1OH7jgHHsBGyNdrakcYoQoUO6-CAGRzg_
https://drive.google.com/open?id=1rr0ZXKNhufOKLUzrGCfUCFxrpyEQQhje
https://drive.google.com/open?id=1mPxyOazjGT87nkKynJIatcmzheztgusO
https://drive.google.com/open?id=1C_E0omevuso8VqAGKbDxZ24NhLvvFl9X
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4. “Definição da sequência operacional de corte e plantio em áreas de reforma de 

eucaliptais”. I Encontro Brasileiro de Planejamento Florestal -  CNPF/EMBRAPA, 

Curitiba, PR (04 a 06/10/1989). 

https://drive.google.com/open?id=1EolDTQaClksfRla91fPaaw06d0uBcpoW  

 

5. “Um critério para a solução do problema econômico da reforma em florestas de 

eucalipto”. I Encontro Brasileiro de Planejamento Florestal - CNPF/EMBRAPA, 

Curitiba, PR (04 a 06/10/1989).  

 

6. “Integração dos Sistemas Biométricos e de Suporte à Decisão”. Encontro sobre 

Inventário Florestal, IPEF, Piracicaba, SP (28/04/1994). 

https://drive.google.com/open?id=1-Z--3vHeHVkzYNGTRgkW4f70z3sAIblY  

 

7. “Pesquisa cooperativa na universidade”. V Simpósio IPEF, Piracicaba, SP (20 a 

21/07/1994). 

https://drive.google.com/open?id=1yUAQUEAZ1YvDyfK9ZsydtBd69x6USlwW  

 

8. “Potencial de SIGs para Engenharia Florestal”. I Fórum sobre aplicações de 

sistemas de geoprocessamento em florestas, IPEF, Piracicaba, SP (28/09/1994).  

https://drive.google.com/open?id=1MS2x6A5Fli1XXZC9dn9RBTv7rdPEbwcl  

 

9. “Desenvolvimento de módulos florestais para SIGs – Proposta de trabalho”. I Fórum 

sobre aplicações de sistemas de geoprocessamento em florestas, IPEF, Piracicaba, 

SP (28/09/1994).  

 

10. “FORxCEL – Sistema de suporte à decisão de gestão florestal”. Centro de 

Investigação Florestal da SOPORCEL, Torre Bela, Portugal (30/06/1995). 

https://drive.google.com/open?id=1Vcqw5BlR2qkaaV07o1g5CRFz2OCRL5Ir  

 

11. “A formação do Florestal na América do Norte”. Programa “Repensando o Ensino 

no LCF”, LCF/ESALQ/USP. Piracicaba, SP (30/05/1996). 

https://drive.google.com/open?id=1uhOODSq_jyzOG_pH1WOhCNTEVO_2H9kw  

 

https://drive.google.com/open?id=1EolDTQaClksfRla91fPaaw06d0uBcpoW
https://drive.google.com/open?id=1-Z--3vHeHVkzYNGTRgkW4f70z3sAIblY
https://drive.google.com/open?id=1yUAQUEAZ1YvDyfK9ZsydtBd69x6USlwW
https://drive.google.com/open?id=1MS2x6A5Fli1XXZC9dn9RBTv7rdPEbwcl
https://drive.google.com/open?id=1Vcqw5BlR2qkaaV07o1g5CRFz2OCRL5Ir
https://drive.google.com/open?id=1uhOODSq_jyzOG_pH1WOhCNTEVO_2H9kw
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12. “Planejamento Florestal”. 1º Encontro das Empresas Madeireiras Reflorestadoras, 

CDTF, Açailândia, MA (21/11/1996). 

https://drive.google.com/open?id=1aiE_wYrWdHc6R3ZVSUc20wzgzd3PdHiK 

 

13. “Critérios de Decisão na Condução e Reforma de Povoamentos”. 4ª Reunião Técnica 

sobre Manejo de Brotação, IPEF, Piracicaba, SP (28/11/1996). 

https://drive.google.com/open?id=1QuaS01tmKtr0pMyTi6Z4KeZtCEdQzb63  

 

14. “Indicadores Socioeconômicos nas Atividades Florestais”. II Workshop sobre 

Monitoramento Ambiental em Áreas Florestadas, IPEF, Piracicaba, SP 

(25/11/1997). 

https://drive.google.com/open?id=1Fhn_UGxvs1obzs-VVEdxqbAARoEcJo4f  

 

15. “Princípios Básicos da Rede de Informações do IPEF: Estrutura e Funcionamento”. 

II Workshop sobre Monitoramento Ambiental em Áreas Florestadas, IPEF, 

Piracicaba, SP (25/11/1997). 

https://drive.google.com/open?id=1lq0yljVJUmMVGuFOaACaoDF7Qzlss_nA  

 

16. “Gestão da Empresa Florestal I” para o curso de licenciatura em Engenharia 

Florestal do Departamento de Engenharia Florestal. Instituto Superior de 

Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal (03/04/1998). 

https://drive.google.com/open?id=1c3lU4cVs2MEOJs4RNoWQDQm-hM0P6_-F  

 

17. “Aplicações dos sistemas de apoio à decisão no Brasil”. Workshop Gestão 

Sustentada de Espaços Florestais Experiências e Instrumentos de Apoio à Decisão. 

Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, Oeiras, Portugal (04/11/1998). 

https://drive.google.com/open?id=1CXTnT-Fw8SQpjPwd0YGbgUlu2dhQVFbA  

 

18. “Gestão da Empresa Florestal II” para o curso de licenciatura em Engenharia 

Florestal do Departamento de Engenharia Florestal. Instituto Superior de 

Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal (18/11/1998). 

https://drive.google.com/open?id=105VEeWs7c8Yuv0y2VItKkKyMsJyG0cvE  

 

https://drive.google.com/open?id=1aiE_wYrWdHc6R3ZVSUc20wzgzd3PdHiK
https://drive.google.com/open?id=1QuaS01tmKtr0pMyTi6Z4KeZtCEdQzb63
https://drive.google.com/open?id=1Fhn_UGxvs1obzs-VVEdxqbAARoEcJo4f
https://drive.google.com/open?id=1lq0yljVJUmMVGuFOaACaoDF7Qzlss_nA
https://drive.google.com/open?id=1c3lU4cVs2MEOJs4RNoWQDQm-hM0P6_-F
https://drive.google.com/open?id=1CXTnT-Fw8SQpjPwd0YGbgUlu2dhQVFbA
https://drive.google.com/open?id=105VEeWs7c8Yuv0y2VItKkKyMsJyG0cvE
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19. “Sistemas florestais de apoio à decisão e gestão”. V Encontro de Informática de 

Viçosa – UFV, Viçosa, MG (27 a 30/04/1999). 

https://drive.google.com/open?id=1LiJBbln36Jc3YcHu47cQ9OVVL42uLmqT 

 
20. Seminários sobre “Avaliação agronômica, silvicultural e econômica de sistemas 

agroflorestais na Amazônia Ocidental”. EMBRAPA. Manaus, AM (12 a 16/09/1999). 

https://drive.google.com/open?id=1btoqZNvcC0nr3DXadZsTcKITMt1yqRPq  

 
21. “Abordagens básicas de otimização da gestão de plantios florestais no Brasil”. 

Tecnologias de Informação em gestão sustentável de recursos florestais. Oeiras, 

Portugal (27 a 29/10/1999). 

https://drive.google.com/open?id=128nOHJC1tFDUsw-klJOpsNRWb65CQDG9  

 
22. “Indicadores econômicos e sociais”. XIV SEAB - Semana de Estudos Agropecuários 

e Florestais de Botucatu, Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu, SP (02 a 

06/10/2000). 

https://drive.google.com/open?id=1kakLlbYWKrk-dG_FvRamO9hFwrujHtwL  

 
23. “A gestão dos custos florestais e do abastecimento industrial através de sistemas de 

otimização”. XI Seminário de Atualização – sistemas de colheita de madeira e 

transporte florestal. Curitiba, PR, (29/08 a 01/09/2000). 

https://drive.google.com/open?id=1-G-S9Zauy79TfGmwWyp6X9iAgKvoo_ys  

 
24. “Gestão Ambiental”. VII Encontro de Informação Profissional do Colégio Academia, 

Jaú, SP (07/08/2002). 

https://drive.google.com/open?id=1B4_kX4p0T4NVxy-cdSeh1S7apzRI5jEN  

 
25. Mesa de Abertura do 1º SIGA – Seminário para Interação em Gestão Ambiental. 

ESALQ, Piracicaba, SP (30 a 31/08/2003). 

https://drive.google.com/open?id=1HMk_PGXOe5zyd_l7U2nbv0DNt6ocxOpb  

 
26.  “Potenciais usos econômicos da Reserva Legal – produtos madeireiros”, Workshop 

Reserva Legal: legislação, uso econômico e importância ambiental. IPEF, 

Piracicaba, SP (05/04/2004). 

https://drive.google.com/open?id=1QfJfduH78JEqiwPuq49sCub7IKG2oQsS  

 

https://drive.google.com/open?id=1LiJBbln36Jc3YcHu47cQ9OVVL42uLmqT
https://drive.google.com/open?id=1btoqZNvcC0nr3DXadZsTcKITMt1yqRPq
https://drive.google.com/open?id=128nOHJC1tFDUsw-klJOpsNRWb65CQDG9
https://drive.google.com/open?id=1kakLlbYWKrk-dG_FvRamO9hFwrujHtwL
https://drive.google.com/open?id=1-G-S9Zauy79TfGmwWyp6X9iAgKvoo_ys
https://drive.google.com/open?id=1B4_kX4p0T4NVxy-cdSeh1S7apzRI5jEN
https://drive.google.com/open?id=1HMk_PGXOe5zyd_l7U2nbv0DNt6ocxOpb
https://drive.google.com/open?id=1QfJfduH78JEqiwPuq49sCub7IKG2oQsS
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27. Mesa de Abertura do 2º SIGA – Seminário para Interação em Gestão Ambiental. 

ESALQ, Piracicaba, SP (22 a 24/10/2004). 

https://drive.google.com/open?id=1mq8m5xX__CmCnv06p1Wi1rQbevM7zhsK  

 

28. “Uso econômico da reserva Legal”. 2º Workshop sobre Reserva Legal: legislação, 

uso econômico e importância ambiental. ESALQ, Piracicaba, SP (21/03/2005). 

https://drive.google.com/open?id=1MSnopuUZrPTytwCmqOLq35Msjd53r2kP  

 

29. “Forestry research opportunities in Brazil – strengthening a partnership between 

Wageningen and the Forest Sciences Department of the University of Sao Paulo”, 

Wageningen, Holland (29/03 a 01/04/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1bT5WrGDF9c9IfGI4xtr6puuOrw6-2--E  

 

30. “Aspectos econômicos da Eucaliptocultura”. Seminário sobre Bases Econômicas da 

Eucaliptocultura”, promovido pelo CATI, ESALQ, São Paulo (11/08/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1oEx-jDqEeqB71UJCjxhmYvpHubXO5L4h  

 

31. “Brazilian forestry overview – Forest planning and management”. Workshop on 

Forest plantations in Brazil. Departamento de Ciências Florestais, ESALQ, USP (07 

a 11/05/2007). 

https://drive.google.com/open?id=174ia6njhv4Pke4Lc6FVfqV_KRmdmBRnr  

 

32. “Coexistence of native tropical forests and planted forests”. Industrial Forest 

Plantation, Helsinki Summer School, University of Helsinki, Helsinki, Finlândia 

(14/08/2007). 

https://drive.google.com/open?id=1uGn1SVtsZNQnz0ERJGqOF2atZllWB8Yn 

 

33. “Reformar ou conduzir a brotação: aspectos econômicos da decisão”. XXXVII 

Reunião Técnico-Científica do Programa de Silvicultura e Manejo PTSM/IPEF – 

Manejo de brotações de eucalipto, IPEF, Piracicaba, SP (22 e 23/04/2009). 

https://drive.google.com/open?id=1hGUZBfd04SyuoDrJl7ApA1B8axF5aXrQ  

 

https://drive.google.com/open?id=1mq8m5xX__CmCnv06p1Wi1rQbevM7zhsK
https://drive.google.com/open?id=1MSnopuUZrPTytwCmqOLq35Msjd53r2kP
https://drive.google.com/open?id=1bT5WrGDF9c9IfGI4xtr6puuOrw6-2--E
https://drive.google.com/open?id=1oEx-jDqEeqB71UJCjxhmYvpHubXO5L4h
https://drive.google.com/open?id=174ia6njhv4Pke4Lc6FVfqV_KRmdmBRnr
https://drive.google.com/open?id=1uGn1SVtsZNQnz0ERJGqOF2atZllWB8Yn
https://drive.google.com/open?id=1hGUZBfd04SyuoDrJl7ApA1B8axF5aXrQ
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34. “Sustainable concessions in Amazon”. Environmental Services in Forest 

Management, Helsinki Summer School, University of Helsinki, Helsinki, Finlândia 

(12/08/2009). 

https://drive.google.com/open?id=1zU0dX4_AUkPkfggDgi7vHt6_vhI4znmc  

 

35. “Case study in Brazil”. “Environmental Services in Forest Management”, Helsinki 

Summer School, University of Helsinki, Helsinki, Finlândia (12/08/2009). 

https://drive.google.com/open?id=1LfdBfgTDCB05eDSS75f9m_wrZVEnndA7  

 

36. “Aspectos econômicos da restauração de áreas degradadas”. I Workshop sobre 

restauração de áreas de preservação permanente e reserva legal, ESALQ Júnior 

Florestal, Piracicaba, SP (16/04/2010). 

https://drive.google.com/open?id=13-RxFC-dVmnVg9TtfgoCTuJhJ75z0WLx  

 

37. “Environmental services in forest plantations: the Brazilian case”. Helsinki Summer 

School, University of Helsinki, Helsinki, Finlândia (12/08/2010). 

https://drive.google.com/open?id=1axnN5hMxEf6dIsPkJrJ5s-q8684cULMT  

 

38. “Finanças na Área Florestal”. Programa de Preparação de Gestores Florestais, 

IPEF, Piracicaba, SP (24/01/2011). 

https://drive.google.com/open?id=1-pIczauFwhhQmuhdRTf6nJm-89nlnPEn  

 

39. “Ecosystem services and forest plantations: the Brazil case”. “Environmental 

Services in Forest Management”, Helsinki Summer School, University of Helsinki, 

Helsinki, Finlândia (12/08/2012). 

https://drive.google.com/open?id=1reSUZ0cgNeyIAowUlt2KOH3LInhXSXrS  

 

40. Evolución de la utilización de técnicas de programación lineal en la gestión de 

plantaciones industriales en Brasil: Contribución para el manejo sostenible en nivel 

de paisaje”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Universidad 

Politécnica de Madrid, (20/02/2013).  

https://drive.google.com/open?id=1SUaLC0nGKmK1PYBD1_pDk79SRmttHRSf  

 

https://drive.google.com/open?id=1zU0dX4_AUkPkfggDgi7vHt6_vhI4znmc
https://drive.google.com/open?id=1LfdBfgTDCB05eDSS75f9m_wrZVEnndA7
https://drive.google.com/open?id=13-RxFC-dVmnVg9TtfgoCTuJhJ75z0WLx
https://drive.google.com/open?id=1axnN5hMxEf6dIsPkJrJ5s-q8684cULMT
https://drive.google.com/open?id=1-pIczauFwhhQmuhdRTf6nJm-89nlnPEn
https://drive.google.com/open?id=1reSUZ0cgNeyIAowUlt2KOH3LInhXSXrS
https://drive.google.com/open?id=1SUaLC0nGKmK1PYBD1_pDk79SRmttHRSf
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41. “Plataformas virtuais e inovação no ensino”. Programa de Pós-Graduação em 

Economia, ESALQ, Piracicaba, SP (07/05/2015). 

https://drive.google.com/open?id=1x1UhZOC8euhl0Gu_w9KI_ySwgMbPiSjj  

 

42. “Taller sobre formulación de proyetos com enfoque al marco lógico em relación com 

el manual de formulación de proyectos de la OIMT”. Comisión Nacional Forestal, 

Zapopan, México (11-15/05/2015). 

https://drive.google.com/open?id=1w59xxKTut6qqixc1GLZ_jE_aHae0MOab  

 

43. “Desafios e estratégias relacionados à Logística Florestal”. 13º Seminário 

Internacional em Logística Agroindustrial: logística florestal, ESALQ/USP, 

Piracicaba/SP (21/03/2016). 

https://drive.google.com/open?id=1Ra6kVfBVAVngjFkhNbmNgluV9_hmJzTN  

 

44. “Uso do LiDAR no inventário de florestas nativas na Amazônia”. 3º Congresso 

Brasileiro Florestal no Cerrado, UFG, Goiânia (16-18/08/2017). 

https://drive.google.com/open?id=1iqOgdcgx14KBeFBcGqd9M1akzts-JW0j  

 

45. “Aposentaremos a SUTA, definitivamente, a quantificação de florestas?”. 50º 

Congresso Internacional de Celulose e Papel, São Paulo, SP (23-25/10/2017). 

https://drive.google.com/open?id=1HwwWs36XdW2E2L2WVaE1g0gFHyNT2gSG  

 

46. “Modelos ecológicos, mirando al futuro”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Montes, Universidad Politécnica de Madrid, Espanha (17/02/2017). 

https://drive.google.com/open?id=1hUExNXgtny7_0YrtOWZrR3dRsQp3CLbj  

 

47. “Segmentation of Terrestrial Laser Scanning (TLS) data”. University of Valladolid, 

Palencia, Espanha (26/03/2018). 

https://drive.google.com/open?id=1cwauelvSYtOiGk_tTqwKy5hQKg3PlWt3  

 

48. “Inventário Florestal com dados LiDAR”. 2ª Reunião de Filiadas do Programa 

ProLiDAR. IPEF, Piracicaba, São Paulo (17-18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=1N6LgsBMNROz2vErn59bSjbbhHvEjL1bN  

 

https://drive.google.com/open?id=1x1UhZOC8euhl0Gu_w9KI_ySwgMbPiSjj
https://drive.google.com/open?id=1w59xxKTut6qqixc1GLZ_jE_aHae0MOab
https://drive.google.com/open?id=1Ra6kVfBVAVngjFkhNbmNgluV9_hmJzTN
https://drive.google.com/open?id=1iqOgdcgx14KBeFBcGqd9M1akzts-JW0j
https://drive.google.com/open?id=1HwwWs36XdW2E2L2WVaE1g0gFHyNT2gSG
https://drive.google.com/open?id=1hUExNXgtny7_0YrtOWZrR3dRsQp3CLbj
https://drive.google.com/open?id=1cwauelvSYtOiGk_tTqwKy5hQKg3PlWt3
https://drive.google.com/open?id=1N6LgsBMNROz2vErn59bSjbbhHvEjL1bN
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49. “Preparação e visualização de dados ALS”. 2ª Reunião de Filiadas do Programa 

ProLiDAR. IPEF, Piracicaba, São Paulo (17-18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=1LdVzNqgbpFjH6V3Q2riURzkL6vbYXnZH  

 

50. “Extração de métricas LiDAR”. 2ª Reunião de Filiadas do Programa ProLiDAR. 

IPEF, Piracicaba, São Paulo (17-18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=1C5UegIyHFrpqAhKJAxNXgx1RNdqs0FfW  

 

51. “Mapas de resultados de inventário com dados ALS”. 2ª Reunião de Filiadas do 

Programa ProLiDAR. IPEF, Piracicaba, São Paulo (17-18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=1OKCtA7dJ25qbjZS5p_nW8L31qwciFK07  

 

52. “Preparação e visualização de dados TLS”. 2ª Reunião de Filiadas do Programa 

ProLiDAR. IPEF, Piracicaba, São Paulo (17-18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=17RRgYqrzHn3wT7Q97gX2yVCDSkJ0DsXv  

 

53. “Segmentação não supervisionada de árvores em parcelas escaneadas com TLS”. 2ª 

Reunião de Filiadas do Programa ProLiDAR. IPEF, Piracicaba, São Paulo (17-

18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=12SN2uRszIntf1f8V29NNuW21ydw1xGyy  

 

54. “Tabelas de resultados de medições de parcelas de inventário com TLS”. 2ª Reunião 

de Filiadas do Programa ProLiDAR. IPEF, Piracicaba, São Paulo (17-18/07/2018). 

https://drive.google.com/open?id=1qD_ic6ilWFms4Gkd0BGkavhYWSaMDgDA  

 

https://drive.google.com/open?id=1LdVzNqgbpFjH6V3Q2riURzkL6vbYXnZH
https://drive.google.com/open?id=1C5UegIyHFrpqAhKJAxNXgx1RNdqs0FfW
https://drive.google.com/open?id=1OKCtA7dJ25qbjZS5p_nW8L31qwciFK07
https://drive.google.com/open?id=17RRgYqrzHn3wT7Q97gX2yVCDSkJ0DsXv
https://drive.google.com/open?id=12SN2uRszIntf1f8V29NNuW21ydw1xGyy
https://drive.google.com/open?id=1qD_ic6ilWFms4Gkd0BGkavhYWSaMDgDA
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PARTE C – FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS 

 

A presente seção detalha o meu envolvimento na formação de alunos por meio 

da orientação dos mesmos em nível de graduação, pós-graduação, pós-doutorado, 

coorientação e estágio profissionalizante. Somado a isto, esta seção também contempla a 

recepção de pesquisadores estrangeiros junto ao departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/USP, que contribuíram para as atividades de ensino, orientação de alunos e de 

pesquisa. 

 

1. Credenciamento em Programas de Pós-Graduação 

 

1. 1994: Orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais da 

ESALQ/USP, em nível de Mestrado. 

https://drive.google.com/open?id=1EU4ttIAsuQ9q4hEBk75ih658IjWL7agC  

 

2. 1995: Orientador do Programa de Pós-Graduação em Economia Agrária da 

ESALQ/USP, em nível de Mestrado. 

https://drive.google.com/open?id=1ERTtIvIKzEl2VrnOSKcPYGQNKucPPw7A  

 

3. 1997 – 2011: Orientador do Programa de Pós-Graduação em Administração 

Rural da Universidade Federal de Lavras, em nível de Mestrado. 

https://drive.google.com/open?id=1_xZJHhAcopcoBVnC7p_g5bcd34Ihce_f  

 

4. 1999 – 2014: Orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais 

da ESALQ/USP, em nível de Doutorado. 

https://drive.google.com/open?id=1d3v5M4FY5rJw81XhNVeq5xBORxmAQSYS 

 

5. 2014 – 2019: Orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais 

da ESALQ/USP, em nível de Mestrado e Doutorado. 

https://drive.google.com/open?id=154rg7jiiygD-sCK8NinFZ9gIjohOsb2R  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1EU4ttIAsuQ9q4hEBk75ih658IjWL7agC
https://drive.google.com/open?id=1ERTtIvIKzEl2VrnOSKcPYGQNKucPPw7A
https://drive.google.com/open?id=1_xZJHhAcopcoBVnC7p_g5bcd34Ihce_f
https://drive.google.com/open?id=1d3v5M4FY5rJw81XhNVeq5xBORxmAQSYS
https://drive.google.com/open?id=154rg7jiiygD-sCK8NinFZ9gIjohOsb2R
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2. Orientação de Alunos de Graduação  

Até o presente momento, orientei uma monografia, 80 alunos de iniciação 

científica e quatro trabalhos de conclusão de curso, conforme o gráfico que segue.  

 

 
Figura 17: Alunos de graduação orientados nos últimos 20 anos. 

Fonte: o autor. 

 

 

2.1. Monografia 

1. Roberto Scorsatto Sartori. Ciências Econômicas. Universidade de São Paulo. “A 

extração vegetal no Brasil: implicações e perspectivas do desmatamento e da 

certificação florestal sobre a atividade”, CAPES. 2006. 

https://drive.google.com/open?id=1rhvnaJ0GUBk5Ld_hlpPXzm-HMAmgEuGz  

 
2.2. Iniciação Científica 

1. Weber Antônio Neves do Amaral. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Plano de ação voluntária em favor das unidades de conservação”. 1985. 

https://drive.google.com/open?id=1kdeeEm2f3MZQgPmhvV-QE3A4_fZlCra5  

 

2. Mario Zanon Pena da Rocha. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Plano de ação voluntária em favor das Unidades de Conservação”. 1985.  

https://drive.google.com/open?id=1l-T7-NMQtN2jlF2Mz2TXIDrg5YZi2Z9p  
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https://drive.google.com/open?id=1l-T7-NMQtN2jlF2Mz2TXIDrg5YZi2Z9p


FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS – C  

79 

3. Rildo Moreira e Moreira. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Determinação de ciclo economicamente ótimo de essências florestais: uma 

aplicação prática”. 1986.  

https://drive.google.com/open?id=1BenyLFkSi6b7uClKOsoN5ZB01fRkq3f-  

 
4. José Henrique Catânio. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo.  

“Programa de aprimoramento de técnicas de planejamento florestal”. 1987.  

 
5. Egas Monteiro dos Santos. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa de aprimoramento de técnicas de planejamento florestal”. 1987.  

 
6. Ricardo Camargo Cardoso. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa de aprimoramento de técnicas de planejamento florestal”. 1987.  

 
7. Rildo Moreira e Moreira. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa de aprimoramento de técnicas de planejamento florestal”. 1987.  

 
8. Luiz Antônio Garcia Borges. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Economia e planejamento florestal”. 1988.  

https://drive.google.com/open?id=1bL30Fa_TKDHhNsJPy0aO5j1h5mJ3i-SQ  

 
9. Rildo Moreira e Moreira. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa cooperativo de pesquisa em planejamento florestal”. 1988.  

 
10. Ricardo Camargo Cardoso. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa cooperativo de pesquisa em planejamento florestal”. 1988.  

 
11. Bartolomeu Gimenes Filho. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Economia e planejamento florestal”. 1988.  

https://drive.google.com/open?id=13R-k0R-5o53H2mZvi-ckvXwjnod7GuJc  

 
12. Luiz Antônio Garcia Borges. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa cooperativo de pesquisa em planejamento florestal”- Fase 2. 1989. 

 
13. Ricardo Camargo Cardoso. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa cooperativo de pesquisa em planejamento florestal” - Fase 2. 1989. 

 

https://drive.google.com/open?id=1BenyLFkSi6b7uClKOsoN5ZB01fRkq3f-
https://drive.google.com/open?id=1bL30Fa_TKDHhNsJPy0aO5j1h5mJ3i-SQ
https://drive.google.com/open?id=13R-k0R-5o53H2mZvi-ckvXwjnod7GuJc
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14. Rildo Moreira e Moreira. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Programa cooperativo de pesquisa em planejamento florestal” - Fase 2. 1989.  

 
15. Fabiano Antônio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Estágio supervisionado em práticas florestais II”. 1994.  

 
16. Sônia Marta Carpinelli. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Estágio 

supervisionado em práticas florestais II”. 1994.  

 
17. Ana Raquel Santos Bueno. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Metodologia para avaliação de sistemas agroflorestais”. 1995.  

 
18.  Alberto Kazutoshi Fujihara. Engenharia Florestal. UNESP. “Planejamento 

Florestal”. 1996.  

 
19.  Fabiano Antônio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Economia Florestal”. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1z9q0sMxoYH-4-1lx_O26KY0f3P59pZvz  

 
20. Maria Claudia Menezes Kazi. Engenharia Florestal. UNESP. “Planejamento 

Florestal”. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1msomzElJUKvRfeQvIckkx7yBh5jFEY-b  

 
21. Sonia Marta Carpinelli. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Silvicultura”. 1996. 

https://drive.google.com/open?id=1UyLpa4VobtdHVzIUiUg3E3at7_76e1yQ  

 
22. Sônia Marta Carpinelli. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Estágio 

supervisionado em práticas florestais II”. 1996. 

 
23. Eduardo Fernando Formighieri. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Geração da base cartográfica digital em sistemas de informação geográfica para a 

Estação Experimental de Anhembi”, CNPq. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1Fun239lJJYJ2vgniAvOEwwZY2LyZqvgI  

 

https://drive.google.com/open?id=1z9q0sMxoYH-4-1lx_O26KY0f3P59pZvz
https://drive.google.com/open?id=1msomzElJUKvRfeQvIckkx7yBh5jFEY-b
https://drive.google.com/open?id=1UyLpa4VobtdHVzIUiUg3E3at7_76e1yQ
https://drive.google.com/open?id=1Fun239lJJYJ2vgniAvOEwwZY2LyZqvgI
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24. Fabiano Antônio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Acompanhamento de preços e custos florestais nas bacias dos rios Piracicaba, 

Jundiaí e Capivari”, FAPESP. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=1Y78gNFPVLu0_cyq0W-2NHL0Vj1PXp5uC  

 

25. Fabiano Antônio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Acompanhamento de preços e custos florestais nas bacias dos rios Piracicaba, 

Jundiaí e Capivari - Fase 2”, FAPESP. 1997.  

https://drive.google.com/open?id=1UeHH_k5IwITJtDe-J0kP81NXZraqUDNO  

 

26. Alberto Kazutoshi Fujihara. Engenharia Florestal. UNESP. “Difusão de informações 

florestais”. 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1yvnf-XuSjN_FQMf3aLiAa4SSrZWpjg9C  

 

27. Ana Clarissa Alves Negrini. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Mapeamento de estação experimental”. 1997.  

https://drive.google.com/open?id=1rdzcNO2BfGUFnvJhC2a9_QNcxsRj_1zP  

 

28.  Fabiano Antonio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Planejamento Florestal”. 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1HdrGQMmZDZ2xUhbHk149-hJqvNnrqaPE  

 

29. Sonia Marta Carpinelli. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Análise 

de dados de Estação Experimental”. 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1tnPRYbmBMctFxw0K1QmrjGVskUyjGt3I  

 

30. Fabiano Antônio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Levantamento de dados em empresas de madeiras e reflorestadoras nos estados do 

Pará e Maranhão”. 1997.  

 

31. Sônia Maria Carpinelli. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Organização e análise de dados provenientes da Estação Experimental do 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP em Anhembi”, CNPq. 1997.  

https://drive.google.com/open?id=1n2yXJ0k-U26z7o9Gh3uEtQcUTLMMEKNc  

https://drive.google.com/open?id=1Y78gNFPVLu0_cyq0W-2NHL0Vj1PXp5uC
https://drive.google.com/open?id=1UeHH_k5IwITJtDe-J0kP81NXZraqUDNO
https://drive.google.com/open?id=1yvnf-XuSjN_FQMf3aLiAa4SSrZWpjg9C
https://drive.google.com/open?id=1rdzcNO2BfGUFnvJhC2a9_QNcxsRj_1zP
https://drive.google.com/open?id=1HdrGQMmZDZ2xUhbHk149-hJqvNnrqaPE
https://drive.google.com/open?id=1tnPRYbmBMctFxw0K1QmrjGVskUyjGt3I
https://drive.google.com/open?id=1n2yXJ0k-U26z7o9Gh3uEtQcUTLMMEKNc
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32. Fabiano Antônio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Diagnóstico dos programas de fomento florestal”. 1997.  

https://drive.google.com/open?id=1Fec4-_ZeUfCwnSq4OBbs_Dm2PHIZDa7y  

 

33. Ana Clarissa Alves Negrini. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Calibragem de receptores GPS sob diferentes condições de uso e coberturas 

florestais”. 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1rdLiOx5wgOhtOdndthvYM3irF5RRiJ8t  

 

34. Sônia Maria Carpinelli. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Organização e análise de dados provenientes da Estação Experimental do 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP em Anhembi - Fase 2”, CNPQ. 

1998.  

https://drive.google.com/open?id=18AHnrGrz6vJc1bJEY6fPjnfYr361NLRZ  

 

35. Fabiano Antônio Rodrigues. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Criação de um sistema de planejamento para a Estação Experimental de Ciências 

Florestais de Itatinga”. 1999. 

https://drive.google.com/open?id=1lwfp2iugWof6MNXQqxbJOFr5mbaWM6bZ  

 

36. Gustavo Dobner. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Prospecção, 

caracterização e análise do escoamento das principais culturas componentes de 

sistemas agroflorestais em quatro municípios próximos a Manaus”. 2000. 

https://drive.google.com/open?id=1W9y8MKFxHUWM_7vzI1ujIlr9JkVJttTo  

 

37. Maria Fernanda Arraes de Souza. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Prospecção, caracterização e análise do escoamento das principais culturas 

componentes de sistemas agroflorestais em quatro municípios próximos a Manaus”. 

2000.  

https://drive.google.com/open?id=10A0Qz6qztTOnHR71rs2D2XKIZgSgHm8t  

 

38. Lana Mirian Santos da Silva. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Planejamento Florestal”. 2000. 

https://drive.google.com/open?id=1Fxn4BFthq7_mc6iPVLoJ0AdMlMY6ZzZr  

https://drive.google.com/open?id=1Fec4-_ZeUfCwnSq4OBbs_Dm2PHIZDa7y
https://drive.google.com/open?id=1rdLiOx5wgOhtOdndthvYM3irF5RRiJ8t
https://drive.google.com/open?id=18AHnrGrz6vJc1bJEY6fPjnfYr361NLRZ
https://drive.google.com/open?id=1lwfp2iugWof6MNXQqxbJOFr5mbaWM6bZ
https://drive.google.com/open?id=1W9y8MKFxHUWM_7vzI1ujIlr9JkVJttTo
https://drive.google.com/open?id=10A0Qz6qztTOnHR71rs2D2XKIZgSgHm8t
https://drive.google.com/open?id=1Fxn4BFthq7_mc6iPVLoJ0AdMlMY6ZzZr
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39. Ricardo Donadel. Ciência da Computação. Universidade Metodista de Piracicaba. 

“Planejamento Florestal”. 2000. 

https://drive.google.com/open?id=1q2pTfVkgNQC6IzGWq0WikuJUfK261vod  

 

40. Lana Mirian Santos da Silva. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Caracterização de pequenas propriedades rurais com sistemas agroflorestais no 

município de Presidente Figueiredo – AM”. 2001.  

https://drive.google.com/open?id=1FC2-NTU0_J6JymZr8JW_LHE9kwR-AEr3  

 

41. Simone Carolina Baush. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Valor 

de três produtos típicos de sistemas agroflorestais diariamente comercializados nos 

mercados de Manaus”. 2001. 

https://drive.google.com/open?id=1z1bkErem1DZfrkxaJimIctVUVOiwHruF  

 

42. Simone Carolina Baush. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo.  

“Caracterização do processo de comercialização de quatro produtos tipicamente 

presentes em sistemas agroflorestais no mercado horti-fruti em Manaus”. 2001. 

https://drive.google.com/open?id=1trl-3nGqoXFLF6R-WBgZ630a6YDyH2h3  

 

43. Simone Carolina Bauch. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Manejo 

Florestal sustentável de Mogno no Acre: Custos e Benefícios”. 2002. 

https://drive.google.com/open?id=1z6EGUwJFPADylpWU3RtGSc7P-NDhRwF1  

 

44. Simone Carolina Bauch. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Manejo 

florestal de impacto reduzido no Acre: custos e competitividade financeira”, CNPq. 

2003.  

https://drive.google.com/open?id=1nsPkh2dx7gpimiMIRuUNqRKwu5rKn_zO  

 

45. Octávio Luiz Medeiros Nogueira. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Fornecimento de madeira: um jogo de simulação do mercado”, CNPq. 2003. 

https://drive.google.com/open?id=1vmOLxUwBPrfRSoexbLDcDoKs71DXKwyi  

 

https://drive.google.com/open?id=1q2pTfVkgNQC6IzGWq0WikuJUfK261vod
https://drive.google.com/open?id=1FC2-NTU0_J6JymZr8JW_LHE9kwR-AEr3
https://drive.google.com/open?id=1z1bkErem1DZfrkxaJimIctVUVOiwHruF
https://drive.google.com/open?id=1trl-3nGqoXFLF6R-WBgZ630a6YDyH2h3
https://drive.google.com/open?id=1z6EGUwJFPADylpWU3RtGSc7P-NDhRwF1
https://drive.google.com/open?id=1nsPkh2dx7gpimiMIRuUNqRKwu5rKn_zO
https://drive.google.com/open?id=1vmOLxUwBPrfRSoexbLDcDoKs71DXKwyi
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46. Luís Carlos Carraza. Economia Agroindustrial. Universidade de São Paulo. 

“Viabilidade econômica da aplicação do biossólido gerado na ETE de Barueri em 

plantações florestais”. 2003. 

https://drive.google.com/open?id=1hKQbSSSRgJuLouVRTEKxSO9GrI7sw4tw  

 

47. Mariano Colini Cenamo. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Fornecimento de madeira: um jogo de simulação do mercado”, CPNq. 2003.  

https://drive.google.com/open?id=17mk7-sF-towZkno1QlemCE95-EEkQGvH  

 

48. Camila Preza Yazbek. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

Observatório de desenvolvimento da rodovia BR 163: indicadores para 

monitoramento. 2004.  

https://drive.google.com/open?id=1Ni7cbx4li6RCBmUQq2gVW9czUZFieFah  

 

49. Maria Carolina de Souza Cunha. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Plano de desenvolvimento metodológico de sistemas para recomposição da reserva 

legal para fins de manejo sustentável”. 2005. 

https://drive.google.com/open?id=1w7y8E43oyc4b4wZDDYnB1gaiVYmZvcU- 

 

50. José Rodrigo Banhara. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Compilação e Padronização de indicadores de desempenho e de sustentabilidade 

para empreendimentos florestais”, FAPESP. 2005.  

https://drive.google.com/open?id=1axLRHzfWmVXzBytmTd8JD3quYZrhXPKM  

 

51. Paula Bernasconi. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. “Estágio Vivencial 

em Gestão ambiental”. 2006. 

https://drive.google.com/open?id=1Z3qNGnr-7a33AL9tzFdgL0XnbdND0AoF  

 

52. Luciane Cristina de Gaspari. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Estágio em Engenharia Florestal”. 2006. 

https://drive.google.com/open?id=1v4yAvAWuEA1wHZrrnEBauQzwQj9cBHmE  

 

https://drive.google.com/open?id=1hKQbSSSRgJuLouVRTEKxSO9GrI7sw4tw
https://drive.google.com/open?id=17mk7-sF-towZkno1QlemCE95-EEkQGvH
https://drive.google.com/open?id=1Ni7cbx4li6RCBmUQq2gVW9czUZFieFah
https://drive.google.com/open?id=1w7y8E43oyc4b4wZDDYnB1gaiVYmZvcU-
https://drive.google.com/open?id=1axLRHzfWmVXzBytmTd8JD3quYZrhXPKM
https://drive.google.com/open?id=1Z3qNGnr-7a33AL9tzFdgL0XnbdND0AoF
https://drive.google.com/open?id=1v4yAvAWuEA1wHZrrnEBauQzwQj9cBHmE
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53. Ana Paula Cutolo. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. “Obstáculos à 

adoção de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) em campi universitários: um estudo 

de caso no campus da USP em Piracicaba: Fase 2”, CNPq. 2007.  

https://drive.google.com/open?id=168ma3_po1ZtZt4AjlVEDwT8giToh7c-l  

 

54. Jussara Vicensotti. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. “Obstáculos a 

adoção de Sistemas de Gestão Ambiental SGA (ISO 14001) em campi universitários: 

um estudo de caso no campus da USP em Piracicaba”, CNPq. 2007.  

https://drive.google.com/open?id=1n9-SVLXF2GoRrml2ynmA6VoAKf_pqqFj  

 

55. Danitiele Cristina França Laranja. Engenharia Florestal. Universidade de São 

Paulo. “Estágio Supervisionado em Ciências Florestais”. Atividades relacionadas à 

elaboração de um POA – Plano operacional anual para florestas nativas em 

Rondônia, Bolsa Aprender com Cultura e Extensão. 2010.  

https://drive.google.com/open?id=1uOF92OQ73HmsOV2cILTP4AqxlceSQuDu  

 

56. Danitiele Cristina França Laranja. Engenharia Florestal. Universidade de São 

Paulo. “Desenvolvimento de protótipo de modelo de planejamento florestal de curto 

prazo para otimização do processamento de colheita da espécie Tectona Grandis”. 

2010. 

https://drive.google.com/open?id=1f72G8assW93zPDycTNzxQO5LQoKLJFMA  

 

57. Victor Hugo Vasconcellos Prado Andrade. Gestão Ambiental. Universidade de São 

Paulo. O objetivo é contribuir para a melhoria da imagem institucional e redução de 

custos e impactos ambientais nos órgãos do campus “Luiz de Queiroz”. 2010. 

 

58. Claudia Maria Coleoni. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. O objetivo é 

contribuir para a melhoria da imagem institucional e redução de custos e impactos 

ambientais nos órgãos do campus “Luiz de Queiroz”. 2011.  

 

59. Mariane Martins Rodrigues. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. O 

objetivo é contribuir para a melhoria da imagem institucional e redução de custos e 

impactos ambientais nos órgãos do campus “Luiz de Queiroz”. 2011.  

 

https://drive.google.com/open?id=168ma3_po1ZtZt4AjlVEDwT8giToh7c-l
https://drive.google.com/open?id=1n9-SVLXF2GoRrml2ynmA6VoAKf_pqqFj
https://drive.google.com/open?id=1uOF92OQ73HmsOV2cILTP4AqxlceSQuDu
https://drive.google.com/open?id=1f72G8assW93zPDycTNzxQO5LQoKLJFMA
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60. Roberto de Jesus Fabbrocini Gonçalves. Engenharia Florestal. Universidade de São 

Paulo. Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação - Economia e Recursos 

Florestais. 2011.  

https://drive.google.com/open?id=1QllOFv3zSUMihICYvmRBzoOxpfqBaKzP  

 

61. Tamiris Chacon Deajute. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. O objetivo 

é contribuir para a melhoria da imagem institucional e redução de custos e impactos 

ambientais nos órgãos do campus “Luiz de Queiroz”. 2011. 

 

62. Erika da Costa Romero. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

Orientação de trabalho para apresentação em congresso internacional. “World’s 

increasing demand for food and the future of Brazilian forests”. Moscou, Rússia, 

bolsa Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) – USP. 2011. 

https://drive.google.com/open?id=1PJ-k-PNHSb1NXZ9IRVLP19BmHnomD0gS  

 

63. Gabriela Brigatti Chaves. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

Orientação de trabalho para apresentação em congresso internacional. “Growth and 

flowering genetic parameters estimated in a progeny trial of Eucalyptus sp planted in 

Brazil”, CNPq, Moscou, Rússia. 2012. 

 

64. Nathália Bicudo T. Carvalho. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

Orientação de trabalho para apresentação em congresso internacional. “Shear 

strength of Glued Laminated Bamboo and Solid Bamboo manufactured from different 

position of Dendrocalamus giganteus culm wall”. Moscou, Rússia. 2012.  

 

65. Ar iane Carvalho Gonçalves Ramalho. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. 

Acompanhamento e estruturação do “Projeto Interdisciplinar Município 

Sustentável” de formação disciplinar dos alunos de graduação do curso de Gestão 

Ambiental da ESALQ/USP, bolsa Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 

(AUCANI) – USP. 2012.  

 

66. Larissa C. Santos; Tiê M. Tavares; Ítalo R. Cegatta. Engenharia Florestal. 

Universidade de São Paulo. “Métricas resultantes do processamento de dados 

LiDAR: análise exploratória para uso em inventários florestais”. 2012.  

https://drive.google.com/open?id=1QllOFv3zSUMihICYvmRBzoOxpfqBaKzP
https://drive.google.com/open?id=1PJ-k-PNHSb1NXZ9IRVLP19BmHnomD0gS
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67. Maria Beatriz de Oliveira Coelho. Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. 

“Aulas Dinâmicas de Gestão Ambiental”. Programa de Estímulo da Graduação 

(PEEG) 2012.  

https://drive.google.com/open?id=1fBJxuf0Rb5pAtwJTd8EXubYUyJNEYhxz  

 

68. Marcelo Bonazza. Engenharia Florestal. UDESC. “Planejamento florestal 

(programação operacional) e processamento de dados ALS (airborne laser 

scanning)”. 2012.  

 

69. Ana Sofia Gutierrez. Engenharia Florestal. UDESC. “Planejamento florestal 

(programação operacional) e processamento de dados ALS (airborne laser 

scanning)”. 2012.  

 

70. Humberto Tadeu Menecheli Filho. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Técnicas aerotransportadas para quantificação, qualificação e valoração da 

biomassa florestal”. Programa Ensinar com Pesquisa (PEP) – USP, 2012. 

https://drive.google.com/open?id=1WXJDE5pJTc0CBae9cHJRQPJ4j3zMMMZ1  

 

71. Italo Ramos Cegatta. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Utilização 

da tecnologia aerotransportada laser (LIDAR: Light Detection and Ranging) para a 

quantificação e qualificação de biomassa em povoamentos florestais”. Programa 

Ensinar com Pesquisa (PEP) – USP, 2013.  

https://drive.google.com/open?id=1KZOJL8WhLbnbmde02wrwCY0ett2ZoU3y  

 

72. Jade Gonçalves Ribeiro do Nascimento Santos. Engenharia Florestal. Universidade 

de São Paulo. “Aula dinâmicas de Gestão Florestal”. Programa de Estímulo de 

Graduação (PEEG) – USP, 2013. 

https://drive.google.com/open?id=1xoot8bZwiNcPuYNGhX_svvbMoC_eWVkp  

 

73. Paloma Paz Pressato. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Tutoria 

científico-acadêmica: inserção automática”. Programa Tutoria Científico 

Acadêmica – Pró-Reitoria de Graduação – USP, 2013. 

https://drive.google.com/open?id=1mLit37RAIyA-fD0DaRonIK8D2_brgys1  

https://drive.google.com/open?id=1fBJxuf0Rb5pAtwJTd8EXubYUyJNEYhxz
https://drive.google.com/open?id=1WXJDE5pJTc0CBae9cHJRQPJ4j3zMMMZ1
https://drive.google.com/open?id=1KZOJL8WhLbnbmde02wrwCY0ett2ZoU3y
https://drive.google.com/open?id=1xoot8bZwiNcPuYNGhX_svvbMoC_eWVkp
https://drive.google.com/open?id=1mLit37RAIyA-fD0DaRonIK8D2_brgys1
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74. Pedro Henrique Lopes Ferreira. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Tutoria científico-acadêmica: inserção automática”. Programa Tutoria Científico 

Acadêmica – Pró-Reitoria de Graduação – USP, 2013. 

https://drive.google.com/open?id=1J64HZYkSTmo0cBXb5qodwCergerzqJH6  

 

75. Victor Alexandre Carlotti Rosário. Engenharia Florestal. Universidade de São 

Paulo. “Tutoria científico-acadêmica: inserção automática”. Programa Tutoria 

Científico Acadêmica – Pró-Reitoria de Graduação – USP, 2013. 

https://drive.google.com/open?id=19sEyvApMLpmvMIq53kxlFSlY89L5EMhX  

 

76. Bianca Figueiredo Zardona. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Quantificação de biomassa florestal com tecnologias LiDAR”. Programa Unificado 

de Bolsas de Estudos – USP, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1orjxxxs8wxaUhNTbS-7RX_VYpeYyAWWh  

 

77. Gabriela Ramos Andrade. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Aulas 

dinâmicas de métodos quantitativos”. Programa Unificado de Bolsas de Estudos – 

USP, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=13TU42oeKqR12gnPGlJkBzp9VizhpVNWY  

 

78. João Carlos Simonetti. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Aulas 

dinâmicas de Gestão Florestal”. Programa Unificado de Bolsas de Estudos – USP, 

2015. 

https://drive.google.com/open?id=1sywE2IkIm8VgNe1LI-YFEZq996wp47Oi  

 

79. Rebecca Montemagni Almeida. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Quantificação de biomassa florestal com tecnologias LiDAR”. Programa Unificado 

de Bolsas de Estudos – USP, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1WCi4pjN_IwB3Spx8b_Nj6O92Sq_sgq4W  

 

80. Felipe Moura Parada. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Intensificação sustentável - estudos de oferta e demanda da indústria brasileira de 

papel e celulose”. 2017. 

https://drive.google.com/open?id=1J64HZYkSTmo0cBXb5qodwCergerzqJH6
https://drive.google.com/open?id=19sEyvApMLpmvMIq53kxlFSlY89L5EMhX
https://drive.google.com/open?id=1orjxxxs8wxaUhNTbS-7RX_VYpeYyAWWh
https://drive.google.com/open?id=13TU42oeKqR12gnPGlJkBzp9VizhpVNWY
https://drive.google.com/open?id=1sywE2IkIm8VgNe1LI-YFEZq996wp47Oi
https://drive.google.com/open?id=1WCi4pjN_IwB3Spx8b_Nj6O92Sq_sgq4W
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2.3. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

1. Ana Cristina André. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Uso de rede 

neutral artificial e sensoriamento remoto para redução da intensidade amostral e 

apresentação espacial do inventário florestal – estudo de caso na empresa Eldorado 

Brasil Celulose S/A.”. 2015.  

https://drive.google.com/open?id=107N_1mFKxUv8_dlyCdLfCLj00yw-81XZ  

 

2. Grace Kelly da Silva. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Responsabilidades e funções do gestor florestal e sistemas de apoio à decisão usada 

por esses profissionais no Brasil”, Bolsa PEEG (Pró-Reitoria de Graduação). 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1SrKig5NhQsVaAV9l-WQpiweZH0uqPbWh  

 

3. Tiê Mendes Tavares. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. “Otimização 

da alocação de pátios de manejo florestal sustentável na flora do Jamari”. 2016. 

https://drive.google.com/open?id=1hcaEVYwOOog_qsxEbHk9A9QTaubZxfoz  

 

4. Manoel Augusto Luiz Almeida. Engenharia Florestal. Universidade de São Paulo. 

“Utilização de programação linear como método de apoio à decisão para o manejo 

florestal”, CNPq. 2017.  

https://drive.google.com/open?id=1uq4AhyMyX9q-fxdXFeC7R5dz3mBoluF0  

 

  

https://drive.google.com/open?id=107N_1mFKxUv8_dlyCdLfCLj00yw-81XZ
https://drive.google.com/open?id=1SrKig5NhQsVaAV9l-WQpiweZH0uqPbWh
https://drive.google.com/open?id=1hcaEVYwOOog_qsxEbHk9A9QTaubZxfoz
https://drive.google.com/open?id=1uq4AhyMyX9q-fxdXFeC7R5dz3mBoluF0
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3. Orientação de Alunos de Pós-Graduação  

 

Ao todo, são 40 orientações concluídas e seis orientações em andamento na pós-

graduação, as quais estão distribuídas da seguinte maneira: titulações de mestrado (27); 

mestrados em andamento (3); titulações de doutorado (7); doutorados em andamento (3); 

supervisão de pós-doutorado (2); coorientações (3); estágio profissionalizante realizado 

por um mestre (1).  A Figura 18 ilustra o fluxo de orientações nos últimos 20 anos. 

 

 

 
Figura 18: Alunos de pós-graduação orientados nos últimos 20 anos. 

Fonte: o autor.  
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3.1. Mestrado  

3.1.1. Concluídas 

1998 

 

1. Ana Raquel Bueno Moraes Ribeiro 
Abastecimento de madeira para a produção de celulose: 
uma aplicação da economia dos custos de transação 
https://drive.google.com/open?id=1LnXeX-
ByBHHBxcUbTLsdUJeDGLSca4OZ 

Economia 
Aplicada 
ESALQ/USP 
FAPESP 

1999 

 

2. Silvana Ribeiro Nobre 
A heurística da razão-R aplicada a problemas de gestão 
florestal 
https://drive.google.com/open?id=1nns5YIIhQ4k-
ms7LU7OOjenbLIghQF2G  

Administração 
UFLA 
CAPES 

1999 

 

3. Lúcio Valério Coutinho de Araújo 
Características silviculturais e potencial de uso das 
espécies moringa (Moringa oleifera Lam.) e nim indiano 
(Azadirachta indica A. Juss.): uma slternativa para o 
semi-árido paraibano 
https://drive.google.com/open?id=172FOtMVr2WIulFgQ
0Flm8PEH1yAu_d80 

Ciências 
Florestais  
ESALQ/USP 
CAPES 

2000 

 

4. Luiz Carlos de Faria 
Fertilização de povoamentos de eucalipto com o 
biossólido da ETE de Barueri, SP: demanda potencial e 
nível nínimo der 
https://drive.google.com/open?id=1hV0SKKApb0yEUT9
nv6TwLCBcrrCVtuMm  

Ciências 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2000 

 

5. Mario Jorge Campos dos Santos 
Avaliação econômica de quatro modelos agroflorestais 
em áreas degradadas por pastagens na Amazônia 
Ocidental 
https://drive.google.com/open?id=18Js10gSBYOAXLNt
HoQO4wNPEir9j3Cbv  

Ciências 
Florestais 
ESALQ/USP 

2001 

 

6. José Pinto da Rocha Jorge Ferreira 
Análise da cadeia produtiva e estrutura de custos do setor 
brasileiro de produtos resinosos 
https://drive.google.com/open?id=14WgXAlmdkcYHQ3
T1roWHKVLD4pZ7ee61  

Economia 
Aplicada 
ESALQ/USP 

2002 

 

7. Fábio Luís Brun 
Influência do valor da madeira de mercado sobre o 
ordenamento de florestas plantadas para o suprimento 
parcial de uma indústria de celulose e papel: uma 
aplicação da programação linear 
https://drive.google.com/open?id=1QZI800VfAYV_0GO
5zzWrNRaykfKrvSWs  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 

https://drive.google.com/open?id=1LnXeX-ByBHHBxcUbTLsdUJeDGLSca4OZ
https://drive.google.com/open?id=1LnXeX-ByBHHBxcUbTLsdUJeDGLSca4OZ
https://drive.google.com/open?id=1nns5YIIhQ4k-ms7LU7OOjenbLIghQF2G
https://drive.google.com/open?id=1nns5YIIhQ4k-ms7LU7OOjenbLIghQF2G
https://drive.google.com/open?id=172FOtMVr2WIulFgQ0Flm8PEH1yAu_d80
https://drive.google.com/open?id=172FOtMVr2WIulFgQ0Flm8PEH1yAu_d80
https://drive.google.com/open?id=1hV0SKKApb0yEUT9nv6TwLCBcrrCVtuMm
https://drive.google.com/open?id=1hV0SKKApb0yEUT9nv6TwLCBcrrCVtuMm
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11142/tde-08112002-134456/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11142/tde-08112002-134456/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11142/tde-08112002-134456/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=18Js10gSBYOAXLNtHoQO4wNPEir9j3Cbv
https://drive.google.com/open?id=18Js10gSBYOAXLNtHoQO4wNPEir9j3Cbv
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-23102002-172920/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-23102002-172920/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=14WgXAlmdkcYHQ3T1roWHKVLD4pZ7ee61
https://drive.google.com/open?id=14WgXAlmdkcYHQ3T1roWHKVLD4pZ7ee61
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-11092002-080104/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-11092002-080104/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-11092002-080104/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-11092002-080104/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1QZI800VfAYV_0GO5zzWrNRaykfKrvSWs
https://drive.google.com/open?id=1QZI800VfAYV_0GO5zzWrNRaykfKrvSWs
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2002 

 

8. Tatiana Mahalem do Amaral 
Inclusão do controle de deflúvio em modelos de gestão 
florestal: um estudo no vale do Paraíba - SP 
https://drive.google.com/open?id=128Xn7OXvj40koEoc2
UIghG6iHHmJ8SQT  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
FAPESP 

2002 

 

9. Alberto Kazutoshi Fujihara 
Predição de erosão e capacidade de uso do solo numa 
microbacia do oeste paulista com suporte de 
geoprocessamento 
https://drive.google.com/open?id=1z0xaN46URmHlaRV
AvGn1XArJLbwBjhgd  

Ciências 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2002 

 

10. Fabiano Antonio Rodrigues 
Inclusão das dimensões social e ecológica em planos de 
manejo para florestas de rápido crescimento 
https://drive.google.com/open?id=11D1mTCz1mMG_2M
vbzw72fWXUbIQ97CkF  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2003 

 

11. Adriana Teresa Bussoni Guitart 
Valoração da tonelada de carbono sequestrado em 
plantios de eucaliptos 
https://drive.google.com/open?id=1cgJsGEvKZmCiGDpl
H1uR2YAgP2cyyAUS  

Economia 
Aplicada 
ESALQ/USP 

2004 

 

12. Lana Mirian Santos da Silva 
Relações intersetoriais da economia acreana e sua 
inserção na economia brasileira: uma análise insumo-
produto 
https://drive.google.com/open?id=1ltfBmGeKRWVOwss
eYfaj0Z5N1mu_JhmE  

Economia 
Aplicada 
ESALQ/USP 

2004 

 

13. Mauricio Bueno Penteado 
Evolução de um programa universidade-empresa de 
pesquisa florestal cooperativa 
https://drive.google.com/open?id=12RdnPUw6f0_h76JKs
1e1F3CCNZcTHpvf  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 

2009 

 

14. José Rodrigo Banhara 
Agendamento otimizado das atividades de colheita de 
madeira em plantios de eucaliptos sob restrições 
operacionais, espaciais e de risco climático 
https://drive.google.com/open?id=1fZeQpVd-
nOXLaRHZ0Xh40UU1l7C6IooX  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 

2009 

 

15. Maria Carolina Cunha Zonete 
Avaliação do uso de técnicas de interpolação para 
estimativa de volume em florestas clonais de Eucalyptus 
sp 
https://drive.google.com/open?id=1WTvZC2dns8d0VYA
tjBlioZdwCd226Lm3  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-04092002-133342/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-04092002-133342/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=128Xn7OXvj40koEoc2UIghG6iHHmJ8SQT
https://drive.google.com/open?id=128Xn7OXvj40koEoc2UIghG6iHHmJ8SQT
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11142/tde-12112002-141046/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11142/tde-12112002-141046/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11142/tde-12112002-141046/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1z0xaN46URmHlaRVAvGn1XArJLbwBjhgd
https://drive.google.com/open?id=1z0xaN46URmHlaRVAvGn1XArJLbwBjhgd
https://drive.google.com/open?id=11D1mTCz1mMG_2Mvbzw72fWXUbIQ97CkF
https://drive.google.com/open?id=11D1mTCz1mMG_2Mvbzw72fWXUbIQ97CkF
https://drive.google.com/open?id=1cgJsGEvKZmCiGDplH1uR2YAgP2cyyAUS
https://drive.google.com/open?id=1cgJsGEvKZmCiGDplH1uR2YAgP2cyyAUS
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-27102004-155009/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-27102004-155009/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-27102004-155009/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1ltfBmGeKRWVOwsseYfaj0Z5N1mu_JhmE
https://drive.google.com/open?id=1ltfBmGeKRWVOwsseYfaj0Z5N1mu_JhmE
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13122004-091441/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13122004-091441/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=12RdnPUw6f0_h76JKs1e1F3CCNZcTHpvf
https://drive.google.com/open?id=12RdnPUw6f0_h76JKs1e1F3CCNZcTHpvf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-074058/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-074058/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-074058/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1fZeQpVd-nOXLaRHZ0Xh40UU1l7C6IooX
https://drive.google.com/open?id=1fZeQpVd-nOXLaRHZ0Xh40UU1l7C6IooX
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-082221/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-082221/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-082221/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1WTvZC2dns8d0VYAtjBlioZdwCd226Lm3
https://drive.google.com/open?id=1WTvZC2dns8d0VYAtjBlioZdwCd226Lm3
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2009 

 

16. Matheus Felipe Zonete 
Análise do uso da tecnologia laser aerotransportado para 
inventários florestais em plantios clonais de Eucalyptus 
sp no sul da Bahia 
https://drive.google.com/open?id=15q6XOS9GSX-
Q6TCEfhBQO7Meh7V3kl6t  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 

2012 

 

17. Gabriel Atticciati Prata 
Estimação do risco e do valor da floresta para fins 
securitários no Brasil 
https://drive.google.com/open?id=1-
7_2U86Cu69XJyF2rQ0JFJdLI3iy_cNU  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CNPq 

2012 

 

18. Roberto Scorsato Sartori 
Avaliação econômica de uma operação de impacto 
reduzido em uma propriedade privada no estado 
amazônico de Rondônia 
https://drive.google.com/open?id=1SAmbIMl0dNCEWDl
NiArZf-uTxBeUAdlz  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP. 
CAPES 

2013 

 

19. Bruno Kanieski da Silva 
Investimentos em ativos florestais no Brasil: estratégias 
dos investidores e perspectivas econômicas 
https://drive.google.com/open?id=1eHwIpw2TpiFa9ntm
G_ICFYRQUMtKQAUf  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CNPq 

2013 

 

20. Carlos Alberto Silva 
Carbono na parte aérea de plantios de Eucalyptus spp. em 
nível de árvore por amostragem destrutiva e para talhões 
inteiros após o ajuste de métricas LiDAR 
https://drive.google.com/open?id=1diN34BYFb3prj9V3V
RdUeBw8vaKC-Gt0  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
FAPESP 

2014 

 

21. André Gracioso Peres da Silva 
Estimativa da biomassa de lenho em povoamentos de 
Eucalyptus grandis baseada em estatísticas do perfil de 
dossel geradas por escaneamento a laser aerotransportado 
https://drive.google.com/open?id=1c3kMWdoC36HCa7i
FqnJuj_ynZzU1Mv-4  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 
 

2015 

 

22. Débora Romano Camilo Gonçalves 
Avaliação do efeito da face de exposição solar sobre o 
crescimento de plantios comerciais de Eucalyptus sp na 
região sudoeste do estado de São Paulo 
https://drive.google.com/open?id=1bR5w7jHvMW43Ek5
JO1CgL7hNNcRShNM-  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 

2016 

 

23. Danitiele Cristina França Laranja 
Detecção de árvores individuais em nuvens de pontos 
gerados pelo escaneamento LiDAR aerotransportado em 
povoamentos de Eucalyptus sp 
https://drive.google.com/open?id=1CxJWsEyYItmuF4W
Nzh3mQYx_j-GVG274  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-101346/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-101346/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05082009-101346/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=15q6XOS9GSX-Q6TCEfhBQO7Meh7V3kl6t
https://drive.google.com/open?id=15q6XOS9GSX-Q6TCEfhBQO7Meh7V3kl6t
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-15052012-085808/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-15052012-085808/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1-7_2U86Cu69XJyF2rQ0JFJdLI3iy_cNU
https://drive.google.com/open?id=1-7_2U86Cu69XJyF2rQ0JFJdLI3iy_cNU
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-15052012-092443/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-15052012-092443/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-15052012-092443/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1SAmbIMl0dNCEWDlNiArZf-uTxBeUAdlz
https://drive.google.com/open?id=1SAmbIMl0dNCEWDlNiArZf-uTxBeUAdlz
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-29052013-172813/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-29052013-172813/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1eHwIpw2TpiFa9ntmG_ICFYRQUMtKQAUf
https://drive.google.com/open?id=1eHwIpw2TpiFa9ntmG_ICFYRQUMtKQAUf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-22082013-163857/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-22082013-163857/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-22082013-163857/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1diN34BYFb3prj9V3VRdUeBw8vaKC-Gt0
https://drive.google.com/open?id=1diN34BYFb3prj9V3VRdUeBw8vaKC-Gt0
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-07072014-141442/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-07072014-141442/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-07072014-141442/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1c3kMWdoC36HCa7iFqnJuj_ynZzU1Mv-4
https://drive.google.com/open?id=1c3kMWdoC36HCa7iFqnJuj_ynZzU1Mv-4
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-03022015-165308/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-03022015-165308/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-03022015-165308/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1bR5w7jHvMW43Ek5JO1CgL7hNNcRShNM-
https://drive.google.com/open?id=1bR5w7jHvMW43Ek5JO1CgL7hNNcRShNM-
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-09082016-165442/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-09082016-165442/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-09082016-165442/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1CxJWsEyYItmuF4WNzh3mQYx_j-GVG274
https://drive.google.com/open?id=1CxJWsEyYItmuF4WNzh3mQYx_j-GVG274
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2017 

 

24. Alexandre Pansini Camargo 
Estratificação de povoamentos de Eucalyptus sp. em 
classes de idade por escaneamento a laser aeroembarcado 
https://drive.google.com/open?id=16IYupGwFOHBUbU
k9TcMJGNdDzmTTK0Kb  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CNPq 

2017 

 

25. Gustavo José Ferreira de Almeida 
Uso do laser scanner terrestre na estimativa de parâmetros 
biométricos em povoamentos florestais 
https://drive.google.com/open?id=1bYMQFNb6Bo4N_w
vDo_yJVgGsaBjaeUOH  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2017 

 

26. Luísa Gurjão de Carvalho Amaral 
Incremento de carbono estocado na parte aérea de 
plantios de restauração em corredores integrando 
unidades de conservação e fragmentos ripários 
https://drive.google.com/open?id=1ii3A_SuUNdPloL9w
MXrxdSX5q5hNtaxn  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2018 

 

27. Daniel de Almeida Papa 
Laser aerotransportado aplicado à caracterização, 
estratificação e métodos de amostragem em uma unidade 
de manejo florestal na Amazônia Ocidental 
https://drive.google.com/open?id=1kqw2UAv0HPphLQ5
Zzno6JV9_FtPvZVbJ  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
IPEF 

 

 

3.1.2. Em andamento 

2016 

 

1. Thaís Hudari Abib 
Análise de efeito de borda em plantios de Eucalyptus sp 
localizados no entorno de fragmentos de floresta nativa 
https://drive.google.com/open?id=1sIB_K65B9Hlosd_Si4
a5wQCAF7klJj4r  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
IPEF 

2017 

 

2. Luís Henrique Ventrilho França 
Intensificação produtiva sustentável: Oportunidades e 
desafios para o setor de florestal brasileiro 
https://drive.google.com/open?id=16BxtrnpBOVvQrPVj
RzFzwYGRRSR4BSAa  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
IPEF 

2018 

 

3. Clayton Bittencourt Junior 
Caracterização da estrutura vertical de florestas 
restauradas segundo métricas de escaneamento 
aeroembarcado a laser 
https://drive.google.com/open?id=1VGLflG-
RM0O1DxwN7vBArqKJ3syOYCZs  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 

 

  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05012018-182841/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05012018-182841/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=16IYupGwFOHBUbUk9TcMJGNdDzmTTK0Kb
https://drive.google.com/open?id=16IYupGwFOHBUbUk9TcMJGNdDzmTTK0Kb
https://drive.google.com/open?id=1bYMQFNb6Bo4N_wvDo_yJVgGsaBjaeUOH
https://drive.google.com/open?id=1bYMQFNb6Bo4N_wvDo_yJVgGsaBjaeUOH
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-03012018-123354/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-03012018-123354/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-03012018-123354/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1ii3A_SuUNdPloL9wMXrxdSX5q5hNtaxn
https://drive.google.com/open?id=1ii3A_SuUNdPloL9wMXrxdSX5q5hNtaxn
https://drive.google.com/open?id=1kqw2UAv0HPphLQ5Zzno6JV9_FtPvZVbJ
https://drive.google.com/open?id=1kqw2UAv0HPphLQ5Zzno6JV9_FtPvZVbJ
https://drive.google.com/open?id=1sIB_K65B9Hlosd_Si4a5wQCAF7klJj4r
https://drive.google.com/open?id=1sIB_K65B9Hlosd_Si4a5wQCAF7klJj4r
https://drive.google.com/open?id=16BxtrnpBOVvQrPVjRzFzwYGRRSR4BSAa
https://drive.google.com/open?id=16BxtrnpBOVvQrPVjRzFzwYGRRSR4BSAa
https://drive.google.com/open?id=1VGLflG-RM0O1DxwN7vBArqKJ3syOYCZs
https://drive.google.com/open?id=1VGLflG-RM0O1DxwN7vBArqKJ3syOYCZs
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3.2. Doutorado 

3.2.1. Concluídas 

2000 

 

1. Roberto Antonio Ticle de Melo e Sousa 
Análise do fluxo de transporte rodoviário de toras curtas de 
eucalipto para algumas indústrias de celulose e de chapas 
de composição no estado de São Paulo) 
https://drive.google.com/open?id=1-
LXcbRTXPcQ9SWzJzWegSuibGmeRF3gS  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2007 

 

2. Luiz Carlos de Faria 
 Uso do lodo de esgoto (biossólido) como fertilizante em 
eucaliptos: demanda potencial, produção e crescimento das 
árvores e viabilidade econômica 
https://drive.google.com/open?id=1iawAwiDTmFVmma92
BXldCOcL0fqq6oEq  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2008 

 

3. José Mauro Magalhães Ávila Paz Moreira 
A incorporação de corredores de conectividade em 
problemas de otimização para o planejamento de florestas 
industriais 
https://drive.google.com/open?id=1D0x3ecKDEKqSkGH0
okn3HCnR5ynoSqhi  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
FAPESP 

2013 

 

4. Samuel de Pádua Chaves e Carvalho 
Estimativa volumétrica por modelo misto e tecnologia laser 
aerotransportado em plantios clonais de Eucalyptus sp. 
https://drive.google.com/open?id=1xpcP4x6EbiX9ptHsS8c
XgGqDQYSpGt73  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2014 

 

5. Eric Bastos Gorgens 
O uso de tecnologia LiDAR para quantificação e 
qualificação da vegetação 
https://drive.google.com/open?id=1znoWoktdoIJwF2Wa6l
2_rWWtW0bpTUoP  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2014 

 

6. Luciana Ruggiero González 
Análise econômica de sistemas agroflorestais como 
alternativa para ovinocultores no sudoeste paulista 
https://drive.google.com/open?id=1PPzBBXG4kVILSXju
AM7-HtZaj7Caqk9O  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CAPES 

2016 

 

7. Julianne de Castro Oliveira 
Parametrização de modelos ecofisiológicos florestais com 
dados LiDAR 
https://drive.google.com/open?id=1hKpHvYIBiPzuJm8NR
XgjGYPCHgfvsOYS  

Recursos 
Florestais 
ESALQ/USP 
CNPq 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1-LXcbRTXPcQ9SWzJzWegSuibGmeRF3gS
https://drive.google.com/open?id=1-LXcbRTXPcQ9SWzJzWegSuibGmeRF3gS
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-26102007-085318/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-26102007-085318/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-26102007-085318/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1iawAwiDTmFVmma92BXldCOcL0fqq6oEq
https://drive.google.com/open?id=1iawAwiDTmFVmma92BXldCOcL0fqq6oEq
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-18072008-105919/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-18072008-105919/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-18072008-105919/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1D0x3ecKDEKqSkGH0okn3HCnR5ynoSqhi
https://drive.google.com/open?id=1D0x3ecKDEKqSkGH0okn3HCnR5ynoSqhi
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-06092013-100239/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-06092013-100239/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1xpcP4x6EbiX9ptHsS8cXgGqDQYSpGt73
https://drive.google.com/open?id=1xpcP4x6EbiX9ptHsS8cXgGqDQYSpGt73
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-10042015-112503/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-10042015-112503/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1znoWoktdoIJwF2Wa6l2_rWWtW0bpTUoP
https://drive.google.com/open?id=1znoWoktdoIJwF2Wa6l2_rWWtW0bpTUoP
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05052014-155716/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-05052014-155716/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1PPzBBXG4kVILSXjuAM7-HtZaj7Caqk9O
https://drive.google.com/open?id=1PPzBBXG4kVILSXjuAM7-HtZaj7Caqk9O
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-28092016-130547/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-28092016-130547/pt-br.php
https://drive.google.com/open?id=1hKpHvYIBiPzuJm8NRXgjGYPCHgfvsOYS
https://drive.google.com/open?id=1hKpHvYIBiPzuJm8NRXgjGYPCHgfvsOYS
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3.2.2. Em andamento 

2015 

 

1. Gabriel Atticciati Prata. 
Modelagem da probabilidade da ocorrência de 
incêndio e do nível de danos a florestas de eucalipto no 
Brasil 
https://drive.google.com/open?id=1CVFl0OXOpS3A9
cpEgXaoExRWqnkrl3HA  

Recursos Florestais 
ESALQ/USP 

2016 

 

2. Silvana Ribeiro Nobre 
Sistemas de apoyo a la decisión em plantaciones 
forestales de Brasil: um análisis según la estrutura 
empresarial 
https://drive.google.com/open?id=1glpbCIU4GY4CId
43BZwlWFRW7trh6GZW  

Forestal Avanzada. 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

2017 

 

3. Cristiano Rodrigues Reis. 
Caracterização da estrutura vertical de florestas 
naturais segundo métricas extraídas de levantamentos 
LiDAR 
https://drive.google.com/open?id=1PKhdbG9kp5UAie
o-flnm_8W4KAcpl6p_  

Recursos Florestais 
ESALQ/USP 

 

 

4. Supervisão de Pós-Doutorado  

4.1 Concluídas 

2017 

 

1. Brigite Roxo Botequim 
Instituto Superior de Agronomia, Lisboa 
Ecosystem services supply, risk assessment and trade‐ off 
analysis 
https://drive.google.com/open?id=1DeHON3xWVKvAat
qzjTXmRELi17nq_qye 
 

SUFORUN 
Portugal 

2017 

 

2. Juan Guerra Hernandez  
Instituto Superior de Agronomia, Lisboa 
Ecosystem dynamics and disturbance (biotic and abiotic) 
https://drive.google.com/open?id=1VKYaU_qYLcYOMP
MSvzOgC5om4nkg9x7w  

SUFORUN 
Portugal 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1CVFl0OXOpS3A9cpEgXaoExRWqnkrl3HA
https://drive.google.com/open?id=1CVFl0OXOpS3A9cpEgXaoExRWqnkrl3HA
https://drive.google.com/open?id=1glpbCIU4GY4CId43BZwlWFRW7trh6GZW
https://drive.google.com/open?id=1glpbCIU4GY4CId43BZwlWFRW7trh6GZW
https://drive.google.com/open?id=1PKhdbG9kp5UAieo-flnm_8W4KAcpl6p_
https://drive.google.com/open?id=1PKhdbG9kp5UAieo-flnm_8W4KAcpl6p_
https://drive.google.com/open?id=1DeHON3xWVKvAatqzjTXmRELi17nq_qye
https://drive.google.com/open?id=1DeHON3xWVKvAatqzjTXmRELi17nq_qye
https://drive.google.com/open?id=1VKYaU_qYLcYOMPMSvzOgC5om4nkg9x7w
https://drive.google.com/open?id=1VKYaU_qYLcYOMPMSvzOgC5om4nkg9x7w
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5. Co-orientação 

1. Adélia Beatriz Navarro P. M. Lima. Economia Agrária – ESALQ/USP. “Plano ótimo 

econômico de manejo de corte para florestas de eucaliptos”. 1986. 

 

2. Brigite Roxo Botequim. Recursos Florestais – Universidade Técnica de Lisboa. 

Doutorado. “Tools to support the design of fire-resistant landscapes in Portuguese 

ecosystems”. 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1To-ItzZND4-L62LcLEhvwkX1k7Ngs05j  

 

3. Juan Guerra Hernandez. Recursos Florestais – Universidade Técnica de Lisboa. 

Doutorado. “Advanced Remote Sensing Technologies to Support Forest Management 

of Mediterranean forest stands”. 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1v4lNY6YHyYNpozay1OX4hl-CDPM9GgbK  

 

6. Recepção de Outros Pesquisadores  

 

1. Comitiva Japonesa: Drs. Kiyoshi Yukutake e Atsushi Yoshimoto da Universidade de 

Miyazaki, Japão; Dr. Takashi Kato do Instituto de Pesquisas Florestais e de Produtos 

Florestais do Japão; Dr. Guenji Yamazoe, Instituto Florestal, Secretaria do Meio 

Ambiente, São Paulo. Discussão sobre o Projeto “Quantitative Analysis of Timber 

Trade and Forest Protection”. 1996.  

https://drive.google.com/open?id=18EHP6jjNtHXPGTD5w153dfyslKngem7A  

 

2. Prof. Dr. John Paul McTague. Professor convidado do Departamento de Ciências 

Florestais, ESALQ-USP para colaborar em atividades de ensino, orientação de 

alunos e de pesquisa. Esta visita contou com “Auxílio Visitante Estrangeiro” da 

FAPESP, Processo 1996/2716-6. 1996-1997. 

https://drive.google.com/open?id=1INdN3lffc6tfyuNmuG0Ou-0-X_rxnHwN  

 

3. Comitiva de representantes da Portucel e do Citibank. Dr. Victor Coelho, Diretor de 

Relação com Investidores, Portucel Industrial, Portugal; Dr. Fernando Cunha 

Fernandes, Diretor Comercial de Madeiras, Portucel Florestal, Portugal; Dr. Pedro 

Vilaça e Moura, Engenheiro Florestal e diretor Técnico da Portucel Florestal; Eng. 

https://drive.google.com/open?id=1To-ItzZND4-L62LcLEhvwkX1k7Ngs05j
https://drive.google.com/open?id=1v4lNY6YHyYNpozay1OX4hl-CDPM9GgbK
https://drive.google.com/open?id=18EHP6jjNtHXPGTD5w153dfyslKngem7A
https://drive.google.com/open?id=1INdN3lffc6tfyuNmuG0Ou-0-X_rxnHwN
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Agr. Werner Muller Roger, Analista Regional Sênior para América Latina, Citibank; 

Discussão de possibilidades de investimento no setor florestal no Brasil. 1998. 

https://drive.google.com/open?id=1cZ0eAcjxw04iQElGJL05tnw49o-TGMDa  

 

4. Prof. Hugh Bigsby, Julian Becker, Gerente Internacional da Lincoln University. 2018.  

https://drive.google.com/open?id=148QsYnSk5VtX55l1ob0Os8zNgZ20J0Or  

 

7. Estágio Profissionalizante 

 

Orientação de exercício da atividade profissional, por meio do desenvolvimento 

de projeto de pesquisa oferecida a graduados na ESALQ/USP. 

 

1. Tiago de Conto. Departamento de Ciências Florestais – ESALQ/USP. Estágio 

Profissionalizante em Quantificação de Biomassa Florestal com Novas Tecnologias 

3D. 2017 (200 horas).  

https://drive.google.com/open?id=1A7q5j7WjKT-9gugPbMq9N7G41uQ5Czb7  

 

https://drive.google.com/open?id=1cZ0eAcjxw04iQElGJL05tnw49o-TGMDa
https://drive.google.com/open?id=148QsYnSk5VtX55l1ob0Os8zNgZ20J0Or
https://drive.google.com/open?id=1A7q5j7WjKT-9gugPbMq9N7G41uQ5Czb7
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PARTE D – ATIVIDADES DE PESQUISA E PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção apresento o meu engajamento no que diz respeito a pesquisa, o que 

envolve o desenvolvimento de projetos, captação de recursos e produção bibliográfica de 

diversas naturezas.  

 

1. Projetos de Pesquisa e Captação de Recursos 

 

1.1. Bolsas de Estudo 

 

1. CAPES/FAPESP. Bolsa de Mestrado. Economia Agrária, ESALQ/USP. Orientador: 

Prof. Dr. Fernando Curi Peres, LES/ESALQ/USP, 1983/1986.  

 

2. Fundação Atlantic. Bolsa de Pesquisa. Obtenção de métodos e recomendações 

necessárias à análise econômica de experimentos de adubação de espécies florestais. 

Orientador: Prof. Dr. João Walter Simões, LCF/ESALQ/USP, 1985/1986. 

https://drive.google.com/open?id=1qzKZVi5KMaMZlrdGMYpLiHw51TdSOwcz  

 

3. FAPESP (Processo n° 89/0759-6). Bolsa de Doutoramento no Exterior. PhD em 

Biometrics and Forest Management, University of Georgia, Athens, GA, USA. 

Orientador: Prof. Dr. Bruce E. Borders, University of Georgia, Athens, GA, USA, 

09/1989-12/1993. 

https://drive.google.com/open?id=1-vCwEgQU6ewA5YY-QqsQLBfazkjM1yeF  

 

1.2. Auxílio à Pesquisa  

 

1. “Obtenção de um Sistema de Programação de Intervenções Silviculturais para a 

Reserva Indígena Apache”. Coordenadores: John Paul McTague (School of 

Forestry, Northern Arizona University) e Luiz Carlos Estraviz Rodriguez enquanto 

professor visitante na School of Forestry, NAU (1993).  

 

2. “Potential disturbances to ecosystems and environmental and social impacts of an 

expansion in the use of biomass for energy generation on the Northern region of 

Brazil”. Liderado pelo Prof. Dr. José Goldenberg da USP e Eric Larson da Princeton 

https://drive.google.com/open?id=1qzKZVi5KMaMZlrdGMYpLiHw51TdSOwcz
https://drive.google.com/open?id=1-vCwEgQU6ewA5YY-QqsQLBfazkjM1yeF
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University, esta proposta foi submetida ao Banco Mundial. O objetivo era avaliar os 

impactos da expansão do número de unidades produtoras de energia a partir da 

biomassa florestal com base em gaseificadores de biomassa e turbinas de gás 

(biomass-gaseifier/gas turbine – BIG/GT). Apesar da experiência enriquecedora e 

interessante troca de correspondência, o projeto não recebeu o apoio pleiteado e não 

pode ser implementado (09/1994).  

 

3. “Aplicabilidade do lodo filtrado de esgoto produzido na região metropolitana de São 

Paulo em plantações florestais de rápido crescimento”. Coordenador: Fabio 

Poggiani. A participação neste projeto consistiu na coordenação do estudo 

“Diagnóstico do potencial de utilização e avaliação econômica do uso do lodo 

filtrado de esgoto em plantações de eucaliptos”. Resultado de um convênio entre o 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF e a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP, este estudo procurou avaliar a 

economicidade do processo de reciclagem de biossólidos produzidos em estações de 

tratamento de esgoto urbano, como elemento fertilizante em plantios florestais. Os 

resultados permitiram avaliar o potencial de demanda, os raios econômicos de 

transporte e a resposta mínima necessária para viabilizar o uso do biossólido. Este 

projeto gerou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e dois artigos, 

fruto da minha orientação de Luiz Carlos de Faria, hoje professor na UFSCar de 

Sorocaba (1998 – 2000). 

https://drive.google.com/open?id=1rf0SxfkNZ1wMC40u0TAgIlosI2wqOtTd  

 

4. Projeto: INFRA-ESTRUTURA - 1 (Processos FAPESP 1994/4625-2 e 1994/4685-5). 

Organizei, redigi e administrei o subprojeto que teve como objetivo captar recursos 

para modernização da infraestrutura do Departamento de Ciências Florestais (LCF) 

da ESALQ/USP. Essa necessidade foi incluída como componente de dois projetos 

encaminhados pela ESALQ e que atenderam ao primeiro edital de modernização da 

infraestrutura de pesquisa do estado de São Paulo. Os dois projetos se intitularam 

“Capacitação e Atualização da Infraestrutura de Experimentação de Campo”, que 

teve como outorgado o Prof. Silvio Moure Cícero, e “Atualização de Informação, 

Acervo e Produção Bibliográfica” que teve como outorgado o Prof. Klaus Reichardt. 

O valor total captado para o LCF foi de R$ 82.500,00 (1994 – 1995). 

https://drive.google.com/open?id=1fQncCjArJKdL-ARiQ0cib4yb5QwjKSC-  

https://drive.google.com/open?id=1rf0SxfkNZ1wMC40u0TAgIlosI2wqOtTd
https://drive.google.com/open?id=1fQncCjArJKdL-ARiQ0cib4yb5QwjKSC-
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5. Projeto: INFRA-ESTRUTURA - 3 (Processos FAPESP 1996/9230-1, 1996/10970-0, 

1996/10971-6, 1996/10984-0 e 1996/10985-7). Organizei, redigi e administrei três 

propostas que foram encaminhadas diretamente à FAPESP em resposta ao terceiro 

edital de modernização da infraestrutura de pesquisa do estado de São Paulo. A 

primeira proposta foi denominada “Desenvolvimento de indicadores para o 

monitoramento de sistemas florestais” (Módulos 1 e 5) e teve como outorgado o Prof. 

Hilton Thadeu Zarate do Couto. A segunda proposta foi intitulada “Desenvolvimento 

de Técnicas Silviculturais para manejo sustentável de Florestas Plantadas e 

Naturais“ (Módulos 1 e 5) tendo como outorgado o Prof. Paulo Y. Kageyama. A 

terceira proposta teve como beneficiária a biblioteca mantida pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF no Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/USP e foi denominada “Modernização da Infraestrutura física e melhoria do 

acesso informatizado ao acervo da biblioteca Prof. Helladio do Amaral Mello” 

(Módulo 3) que teve como outorgado o Prof. Walter de Paula Lima. Os valores dessas 

três propostas totalizaram R$ 694.000,00 (1996 – 1997). 

https://drive.google.com/open?id=1SHVFF6PYr3jeEU71tiTnohfBYZv5_i7K  

 

6. Projeto: INFRA-ESTRUTURA – 4 (Processo FAPESP 1998/9547-0). Também 

organizei, redigi, administrei e desta vez fui o outorgado de projeto submetido à 

quarta e última chamada da FAPESP para pedidos de infraestrutura. O projeto foi 

intitulado “Modernização e Disponibilização de Recursos Compartilhados na Rede 

Local de Informática” (Módulo 2) que conseguiu captar R$ 72.726,00 para o LCF 

(1998 – 1999). 

https://drive.google.com/open?id=1yFKuJui-i9H9knRpwLhtm0hk_xeMXZDI  

 

7. “Incorporação de variáveis ambientais espaciais em problemas de otimização do 

manejo de florestas de produção” (Processo FAPESP 06/54412-4). Outorgado em 

meu nome, trata-se de um projeto que aborda determinadas questões ambientais, a 

exemplo da fragmentação de áreas de vegetação nativa, a qual emerge como um 

importante fator na determinação da sobrevivência de várias espécies em longo 

prazo. Assim, é necessário preservar tais fragmentos, melhorar as suas qualidades 

ambientais e garantir a conectividade do maior número delas, permitindo a interação 

https://drive.google.com/open?id=1SHVFF6PYr3jeEU71tiTnohfBYZv5_i7K
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/34629/modernizacao-e-disponibilizacao-de-recursos-compartilhados-na-rede-local-de-informatica/
https://drive.google.com/open?id=1yFKuJui-i9H9knRpwLhtm0hk_xeMXZDI
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/22444/incorporacao-de-variaveis-ambientais-espaciais-em-problemas-de-otimizacao-do-manejo-de-florestas-de/
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/22444/incorporacao-de-variaveis-ambientais-espaciais-em-problemas-de-otimizacao-do-manejo-de-florestas-de/
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/22444/incorporacao-de-variaveis-ambientais-espaciais-em-problemas-de-otimizacao-do-manejo-de-florestas-de/
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entre as populações da fauna e da flora. A proposta apresentada neste estudo 

preconiza o manejo de florestas de produção adjacentes a fragmentos de áreas 

nativas de tal forma que a floresta de produção seja utilizada para garantir uma 

conectividade mínima entre os fragmentos. Para isto, propõe-se a formulação de um 

modelo matemático que incorpore esta necessidade, levando em conta as relações 

espaciais da área em questão, como ferramenta auxiliar para a elaboração de um 

plano de manejo florestal otimizado. Várias técnicas de pesquisa operacional serão 

utilizadas para avaliar o seu potencial de uso na prática e escolher a melhor forma 

de implementá-lo (01 de agosto de 2006 - 31 de janeiro de 2008).  

https://drive.google.com/open?id=1SxECU1RH7nM3aVU1NYqpme_quo0ovfS2  

 

1.3. Auxílio para Viagens ao Exterior  

 

1. Processo FAESP1995/1188-3 de apoio a viagens que envolveu a visita em três países: 

(1) Finlândia, (2) Espanha e (3) Portugal.  

(1) Finlândia: participação nos seminários “State-of-the-art and perspectives in 

large-scale forestry analysis”, “Field trip heigh tech in forestry practice” e “Summer 

School Large-scale forestry models: experiences and requirements”, promovidos 

pelo European Forest Institute e Finnish Forest Research Institute.  

(2) Espanha: visita a plantios florestais na região espanhola da Galícia e um contato 

com o Centro Espanhol de Pesquisas Florestais de Pontevedra. 

(3) Portugal: apresentação de uma palestra para as quatro empresas portuguesas de 

papel e celulose e uma aula para alunos de pós-graduação do Instituto Superior de 

Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa.  

Pelos desdobramentos futuros, identifico nesta viagem mais uma importante 

contribuição da FAPESP para a minha carreira. Aqui teve início um longo 

relacionamento com o Prof. José Guilherme Borges, que se mantém até hoje e 

também proporcionou um contato com o Prof. Casimiro Herruzo que mais tarde me 

introduziu ao Prof. Luiz Diaz-Balteiro, colega com quem também estabeleço hoje 

fortes laços de atividade acadêmica (12/06 a 02/07/1995). 

https://drive.google.com/open?id=1eNb7aJoBmR2NvVKpzx-MVPNTMhxhlslq  

 

https://drive.google.com/open?id=1SxECU1RH7nM3aVU1NYqpme_quo0ovfS2
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/76389/um-sistema-para-microcomputadores-para-resolver-problemas-de-planejamento-florestal-atraves-de-metod/
https://drive.google.com/open?id=1eNb7aJoBmR2NvVKpzx-MVPNTMhxhlslq
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2. 5ª Reunião do IPEF - Painel Assessor de Projetos Internacionais do CIFOR – Center 

for International Forestry Research, em Roma na Itália. A convite do CIFOR, 

representei o Departamento de Ciências Florestais da ESALQ, que em eventos 

anteriores realizados pelo CIFOR esteve presente para discutir o desenvolvimento de 

indicadores de sustentabilidade do manejo de plantios florestais de rápido 

crescimento. A participação no 5º IPAP resultou na elaboração de uma proposta 

formal de projeto multidisciplinar. A viagem também foi aproveitada para coordenar 

visitas a outras instituições: FAO em Roma, IBN-LDO em Wageningem na Holanda; 

Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford na Inglaterra; Instituto 

Raiz e ISA/UTL em Portugal (22/03 a 06/04/1998). 

https://drive.google.com/open?id=1gisNnHw6Gk4DgaJIsSHDVhnPvRVR6ZCH  

 

3. Processo FAPESP 99/07262-1 - Seminário “150 years of the Faustmann Formula” 

e apresentação do trabalho “Definition of optimum coppice regimes for Eucalyptus 

plantations by the Faustmann formula”, seguida de uma estadia no Instituto Superior 

de Agronomia – ISA da Universidade Técnica de Lisboa e uma visita ao Prof. 

Cassimiro Herruzo da Universidad Politécnica de Madrid. Durante o período em 

Portugal concluímos o artigo “Técnicas matemáticas para a determinação de níveis 

sustentáveis de produção florestal” que foi publicado em edição especial da Revista 

Florestal da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. Também avançamos no 

desenvolvimento conjunto de uma proposta de banco de dados relacional com a 

equipe do Prof. José Guilherme Borges e na redação do artigo “Uma aplicação do 

sistema inFlor na gestão de dados florestais”. Presentes a esses eventos, Fabiano 

Rodrigues, orientado de graduação e Silvana Nobre, orientada de mestrado também 

participaram ativamente me ajudando a concluir um programa de computador que 

nos auxiliou a gerar os resultados publicados mais tarde em artigo intitulado “Um 

método para composição e avaliação econômica de regimes de talhadia simples” na 

revista Scientia Forestalis. A passagem por Portugal culminou com a nossa 

participação no workshop “Tecnologias de informação em gestão sustentável de 

recursos florestais” nos dias 27 a 29/10 (02 a 30/10/1999). 

https://drive.google.com/open?id=102rM5F0TE3SvZiqhPpCItAEZT8t4SkVL  

 

4.  “2003 Symposium for Systems Analysis in Forest Resources”, na cidade de 

Stevenson, estado de Washington nos Estados Unidos, onde apresentei dois trabalhos 

https://drive.google.com/open?id=1gisNnHw6Gk4DgaJIsSHDVhnPvRVR6ZCH
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/76390/defining-the-optimum-sequence-of-rotations-for-coppice-regime-eucalyptus/
http://www.lsu.edu/faculty/sjchang/abs002.htm
http://www.lsu.edu/faculty/sjchang/abs002.htm
http://www.researchgate.net/publication/240305911_Tcnicas_matemticas_para_determinao_de_nveis_sustentveis_de_produo_florestal._Um_exemplo_em_eucaliptal
http://www.researchgate.net/publication/240305911_Tcnicas_matemticas_para_determinao_de_nveis_sustentveis_de_produo_florestal._Um_exemplo_em_eucaliptal
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr190.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr190.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr60/cap03.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr60/cap03.pdf
https://drive.google.com/open?id=102rM5F0TE3SvZiqhPpCItAEZT8t4SkVL
http://www.fs.fed.us/pnw/publications/pnw_gtr656/GTR656%20a.pdf
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em co-autoria com Silvana Nobre. Esta viagem teve o apoio da FAPESP e da Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional, no âmbito das relações com a América 

Latina do convênio Intercampus. Nossa participação permitiu a difusão de 

metodologias na área de planejamento florestal e também nos permitiu manter 

contato com vários colegas, principalmente portugueses e americanos, com os quais 

mantemos intenso intercâmbio. Em seguida, passei seis semanas na Universidade 

Politécnica de Madrid e pude estabelecer um forte intercâmbio de experiências: 

redigi um relatório para a Organização Internacional de Madeiras Tropicais (OIMT) 

sobre discrepâncias nas estatísticas de exportação brasileiras; discuti a montagem 

da estrutura básica de três futuros artigos científicos para publicação; fiz uma leitura 

e revisão de trabalhos produzidos pelos colegas espanhóis e me envolvi em atividades 

acadêmicas através da apresentação de seminários para discussão e planejamento 

de propostas de pesquisa, redação de artigos e oferecimento de aulas a alunos do 

curso de Engenharia Florestal. O afastamento terminou com uma participação no 

Seminário sobre Sistemas e Tecnologias de Informação e Recursos Naturais e 

Ordenamento do Território, organizado em Lisboa, Portugal, onde apresentamos o 

trabalho “Uma proposta de integração de dados para a geração de modelos de 

programação linear para o planejamento florestal” e submetemos para publicação 

na revista portuguesa Silva Lusitana o artigo “Componentes básicos de um modelo 

relacional de dados para a gestão florestal”. Nesse período, se consolidou e 

fortaleceu uma relação de trabalho e amizade com os professores Luis Diaz-Balteiro, 

Carlos Romero e Cassimiro Herruzo que se mantém até hoje (05/10 a 12/12/2003). 

https://drive.google.com/open?id=158jHpQxYPZvuA3kEl9E8F8Mg7oKD_79a  

 

5. “II SIAGEF - Simpósio Ibero Americano de Gestão e Economia Florestal” 

organizado em Barcelona. Além da participação naquele evento, visitei 

empreendimentos florestais em Portugal no período de 21 a 24/09 e apresentei 

trabalho na Conferência Internacional da IUFRO “The economics and management 

of high productivity plantations” promovida em Lugo, Espanha. O ponto alto desta 

viagem, que contou com o apoio de uma cooperativa de empresas associadas ao 

IPEF, foi a nossa participação em uma segunda edição coordenada por colegas 

espanhóis em Barcelona de um evento criado por nós aqui no Brasil em Porto Seguro 

no ano de 2001, o SIAGEF. Mantivemos a regularidade desse evento e em 2005 

coordenamos a terceira edição em Ubatuba. Nesse evento em Barcelona, estreitamos 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?pid=S0870-63522004000100008&script=sci_arttext
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?pid=S0870-63522004000100008&script=sci_arttext
https://drive.google.com/open?id=158jHpQxYPZvuA3kEl9E8F8Mg7oKD_79a
http://www.ipef.br/eventos/siagef/anteriores.asp
http://www.ipef.br/eventos/siagef/local.asp
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as relações com 50 especialistas e profissionais da área florestal de diferentes países, 

incluindo Portugal, Espanha, Itália, Costa Rica, Hungria, Finlândia e Canadá.  

Apresentamos oralmente três contribuições em coautoria com outros colegas 

brasileiros e alunos do Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais: (1) 

MORAIS-FILHO, A. D; RODRIGUEZ, L. C. E. Eucalyptus plantations cash flow 

analysis of smallholdings in São Paulo, Brasil; (2) NOBRE, S. R.; AMARAL, T. M.; 

RODRIGUEZ, L. C. E. Forest performance evaluation systems: adding control to the 

PDCA cycle; (3) RODRIGUEZ, L. C. E; SILVA, L. M. S. Economical dependence of 

Acre – the most wetern Amazonian state in Brazil – towards other regions. Em 

Portugal, realizamos visitas aos plantios e à equipe de planejamento florestal da 

Soporcel Portucel para conhecermos com mais profundidade as condições de 

produção e de gestão dos recursos florestais daquele país.  O principal resultado 

desses contatos foi obter detalhes sobre o sistema informatizado de gestão florestal 

desenvolvido pela Metacortex para a Portucel Soporcel.  Trata-se de um sistema de 

gestão de processos que além de coordenar as atividades de planejamento 

estratégico, tático e operacional, disponibiliza recursos heurísticos para a ótima 

alocação espacial das frentes de corte no país. Em Lugo, estreitamos relações com 

74 especialistas e profissionais da área florestal de diferentes países, incluindo 

Portugal, Espanha, Austrália, Iran, Alemanha, Inglaterra, França, Chile, México 

Nigéria, Turquia, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, Gana, República 

Tcheca, Finlândia e Canadá. Apresentamos oralmente uma contribuição em 

coautoria com um colega professor da Universidade Politécnica de Madrid: 

RODRIGUEZ, L. C. E; DÍAZ-BALTEIRO, L. Optimum set of coppice rotations for 

wood and carbon production in eucalyptus plantations – a comparison of results in 

Brazil and Spain (17 a 30/09/2004). 

https://drive.google.com/open?id=1Zw9pshiGfYQFwRyV231ame5WymATzYQ-  

 

6. Apresentação da proposta de metodologia para avaliação de projetos encomendada 

pela Organização Internacional da Madeira Tropical – ITTO, seguida de reuniões 

com desenvolvedores de sistemas de gestão florestal (RemSoft e HabPlan/NCASI) e 

gestores de recursos florestais (TIR) em Yokohama no Japão.  Na sede da ITTO em 

Yokohama, juntamente com o colega Erik van Bueren, apresentamos o resultado do 

nosso trabalho para o painel responsável pela avaliação de projetos de pesquisa. O 

ITTO financia projetos que contribuam para o desenvolvimento do manejo florestal 

https://drive.google.com/open?id=1Zw9pshiGfYQFwRyV231ame5WymATzYQ-
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sustentável de florestas tropicais, da indústria de processamento e do mercado de 

produtos madeireiros tropicais. O trabalho teve como objetivo apresentar um método 

de avaliação de propostas baseado em critérios quantitativos e qualitativos. A 

metodologia propôs uma análise baseada em 11 critérios e 20 subcritérios, com 

limites mínimos de desempenho obrigatórios em alguns dos subcritérios. Nos Estados 

Unidos, as reuniões permitiram conhecer em detalhes os sistemas utilizados naquele 

país e no Canadá para a gestão de planos de manejo ótimos. Com a RemSoft, 

desenvolvedora dos sistemas Woodstock e Stanley, tivemos a oportunidade de discutir 

a possibilidade de uso dos seus sistemas no Brasil. Com a equipe de desenvolvimento 

do sistema HabPlan/NCASI, obtivemos uma cópia dos seus sistemas e o interesse de 

apoiar o uso desse sistema em casos brasileiros. Com a empresa TIR (uma 

organização americana no segmento das TIMOs – Timber Investment Management 

Organization) nos reunimos para conhecer melhor o trabalho e função dessas 

organizações no setor florestal americano (24/03 a 08/04/2005). 

https://drive.google.com/open?id=18eJmkzvMXkWMZhDxt2qiTYNxtxHND2bK  

 

7. Durante o afastamento da USP para exercer função junto ao Serviço Florestal 

Brasileiro em Brasília, fui beneficiado com o apoio do Serviço Florestal Norte-

Americano para uma série de visitas a órgãos à administração pública florestal 

daquele país. Nessa visita fui acompanhado pelo responsável pela área de cadastro 

das florestas públicas brasileiras. O objetivo principal da viagem foi conhecer o que 

existe de experiência acumulada nessa agência americana nas áreas de: 

cadastramento e demarcação do patrimônio público florestal e manutenção desse 

patrimônio em bases georreferenciadas; considerações e etapas do processo de 

planejamento estratégico americano comparativamente ao plano de outorgas 

florestal brasileiro; desenho de contratos de concessão do manejo florestal no longo 

prazo que contemplem além da exploração madeireira outras atividades; 

monitoramento desses contratos e tecnologias para monitoramento e rastreamento 

da produção. Rica em todos os aspectos esta oportunidade me despertou também o 

interesse pela área de sensoriamento multiespectral e rastreamento laser. Nessa área 

venho recentemente criando as condições necessárias para criar um novo grupo de 

pesquisa na ESALQ, em parceria com o Centro de Sensoriamento por Satélite da 

EMBRAPA e com o INPE em São José dos Campos (12 a 24/10/2008).         

https://drive.google.com/open?id=171Cuc8YR4U9V_0g03Z3U8dAPA9zMh_Yl  

https://drive.google.com/open?id=18eJmkzvMXkWMZhDxt2qiTYNxtxHND2bK
https://drive.google.com/open?id=171Cuc8YR4U9V_0g03Z3U8dAPA9zMh_Yl
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8. Congresso Florestal Mundial de Buenos Aires, Argentina. O Comitê Técnico-

Científico daquele evento selecionou um trabalho que redigi em coautoria com José 

Mauro, ex-aluno de doutorado e colaborador no Serviço Florestal Brasileiro e com 

Gustavo Machado, também do SFB, que conheci enquanto trabalhei para esse órgão. 

O trabalho intitulado “A model to optimize the value of harvested species in a reduced 

impact logging concession system constrained by volume in the Brazilian Amazon” é 

pioneiro na utilização de técnicas de programação linear para otimizar operações de 

manejo em concessões florestais na Amazônia. Além da divulgação de trabalho 

desenvolvido durante o período de afastamento no Serviço Florestal Brasileiro, 

contribuímos também com um pôster intitulado “Monitored Deforestation on Public 

and Non-public Forests in the Brazilian Amazon”. A participação no citado 

congresso permitiu o contato com inúmeras instituições e colegas. Acima de tudo, 

possibilitou a atualização em temas como: o papel da floresta nas mudanças 

climáticas; o avanço no desenvolvimento de mecanismos multilaterais como FLEG 

(de combate à exploração ilegal de madeira); REDD (de compensação por 

desmatamento evitado); a necessidade de novos mecanismos de financiamento do 

setor florestal, entre outros (17 a 24/10/2009). 

https://drive.google.com/open?id=1aaNhp3-k7hVGq1bIYVFLsXmvl8T8nWDD  

 

9. Palestrante convidado em reunião de um grupo de trabalho que procura levantar, 

categorizar, propor padrões de avaliação e divulgar sistemas florestais de 

planejamento e suporte à decisão na cidade de Tessalônica, Grécia. Essa iniciativa 

foi apoiada por um projeto da comunidade europeia. Tive a oportunidade nesse 

avento de resumir um trabalho desenvolvido com Silvana Nobre, intitulado “The use 

of Forest Decision Support Systems in Brazil”, que apresenta a atual situação 

brasileira em termos de uso de sistemas florestais de apoio à decisão. Tratou-se de 

oportunidade única de colaboração com o maior grupo de especialistas no assunto, 

no qual sou especialista no Brasil. Como desdobramento publicamos um capítulo de 

livro e incluímos no acervo e sistemas desenvolvidos no Brasil em página web 

mantida pelo grupo para catalogar os sistemas florestais de apoio à decisão (04 a 

11/06/2011). 

https://drive.google.com/open?id=19r20VQjcSvp6oE6Pu9L3RArh8uQFRxjE  

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-18072008-105919/pt-br.php
https://www.researchgate.net/publication/238741227_A_model_to_optimize_the_value_of_harvested_species_in_a_reduced_impact_logging_concession_system_constrained_by_volume_in_the_Brazilian_Amazon
https://www.researchgate.net/publication/238741227_A_model_to_optimize_the_value_of_harvested_species_in_a_reduced_impact_logging_concession_system_constrained_by_volume_in_the_Brazilian_Amazon
https://drive.google.com/open?id=1aaNhp3-k7hVGq1bIYVFLsXmvl8T8nWDD
https://drive.google.com/open?id=19r20VQjcSvp6oE6Pu9L3RArh8uQFRxjE
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10. 8th International Junior Forest Contest, realizado na cidade de Moscou. 

Participação financiada pelo Serviço Florestal Russo para garantir a participação 

de alunos brasileiros de graduação em Engenharia Florestal no referido evento. 

Como orientador, acompanhei a acadêmica Erika Romero que apresentou oralmente 

o trabalho (13 a 18/09/2011). 

https://drive.google.com/open?id=1ZDweNjw6YOkppJ4RoSU7Fw1o1MMCJ2hA  

 

1.4. Projetos de Colaboração Internacional 

 

1. Colaboração com o Prof. John Paul McTague. Este relacionamento contou no início 

(doze primeiros meses) com recursos da FAPESP (96/02716-6) para financiar a 

vinda de professor visitante, tendo sido estendido por mais um ano pela Universidade 

de São Paulo – USP, quando o Prof. McTague foi selecionado para participar do 

programa especial da USP de contratação de Professores Colaboradores 

Temporários. Este intercâmbio resultou na participação do Prof. McTague em vários 

cursos de extensão universitária para profissionais florestais, no lecionamento 

conjunto da disciplina Manejo Florestal Avançado (LCF0734) para o Curso de Pós-

Graduação em Ciências Florestais, e em apontamentos que visavam a publicação de 

um livro Forest Dynamics and Bioeconomics of Harvesting que, apesar de proposto 

na época à editora Kluwer Academic & Lippincott Raven Publishers, já concluído. A 

proposta desse livro é apresentar a teoria, aplicações e técnicas de estimação 

estatística do crescimento florestal ao nível de árvore e povoamento. Apresenta 

também a teoria e a prática da avaliação econômica de florestas para uso único e 

múltiplo. O proposta de organização do livro se divide em 12 capítulos: (1) 

Estimativas da biomassa individual da árvore; (2) Taxas de Crescimento, modelos e 

estabilidade dos parâmetros; (3) Qualidade de sítio, produtividade e classificação da 

área florestada; (4) Modelos de produção e crescimento para talhões eqüiâneos; (5) 

Modelagem de distribuições de diâmetro e altura com modelos contínuos de 

distribuições estatísticas; (6) Modelos de crescimento para árvores individuais e 

tabelas compatíveis de projeção; (7) Sobrevivência ao nível de povoamento e 

mortalidade de árvores individuais; (8) Modelos de produção e crescimento de 

povoamentos mistos e não equiâneos; (9) Dinâmica florestal, sustentabilidade e 

tomada de decisão; (10) Gestão otimizada ao nível de unidade de manejo; (11) 

https://drive.google.com/open?id=1ZDweNjw6YOkppJ4RoSU7Fw1o1MMCJ2hA
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/50012/john-paul-mctague-northern-arizona-university-estados-unidos/
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Gestão otimizada ao nível de povoamento florestal; (12) Aplicações avançadas em 

gestão florestal: otimização espacial, heurísticas e soluções inteiras (1993-1999). 

https://drive.google.com/open?id=17oM_JZqEEdC2sl-DVekB8eaQV9Q7CJAw  

 

2. “Programa de Cooperação Brasil-Portugal para Desenvolvimento e Consolidação 

de um Sistema de Apoio à Decisão em Recursos Florestais”. Com o apoio do CNPq 

(Processo no. 91.0152/97-7), em convênio com a Junta Nacional de Investigação 

Científica e Tecnológica de Portugal, este projeto envolveu dois professores do 

Departamento de Ciências Florestais, ESALQ/USP e três professores do Instituto 

Superior de Agricultura – ISA da Universidade Técnica de Lisboa. O trabalho 

procurou estreitar relações para que, a partir de uma base de dados padronizada nos 

dois países, fossem desenvolvidas estimativas de disponibilidade futura de matéria-

prima florestal no Brasil e em Portugal. Como resultado prático, este projeto foi a 

gênese de iniciativas futuras que nos permitiram introduzir e consolidar os conceitos 

de tecnologia da informação florestal (TI florestal) no Brasil (1998 a 1999). 

https://drive.google.com/open?id=1BkcrPSo49plpRvSjpbOxExKTO749FVt_  

 

3. “ForEAdapt Knowledge exchange between Europe and America on forest growth 

models and optimisation for adaptive forestry”. Esta pesquisa tem como objetivo 

fortalecer a colaboração na investigação através de networking, intercâmbio de 

pessoal ativo e atividades de divulgação entre quatro organizações europeias de 

Portugal, Finlândia, Espanha e Suécia, e cinco organizações americanas do Chile, 

Brasil e EUA. As nove organizações representam diferentes disciplinas nas áreas da 

ciência ambiental, inventário florestal e modelagem, gestão, análise socioeconômica 

de pesquisa operacional para a engenharia de software. O projeto ForEAdapt é 

baseado em um programa conjunto de quatro anos de troca de pesquisadores por 

períodos que variam de 1 a 12 meses, proporcionando oportunidades para a 

colaboração entre pesquisadores individuais e de apoio às organizações de pesquisa 

para reforçar a sua investigação a longo prazo em uma estrutura coerente de 

pesquisa. A proposta reforçar a cooperação bilateral entre os diferentes países e 

parceiros. Trata-se de uma oportunidade para construir um programa conjunto 

abrangente e de longo prazo, abordando uma questão de alta prioridade nas agendas 

políticas daqueles países (2011-2015). 

https://drive.google.com/open?id=17Yimt0KNYgXcQXkEQe9YhNBvHnl-XpZQ  

https://drive.google.com/open?id=17oM_JZqEEdC2sl-DVekB8eaQV9Q7CJAw
http://act.fct.pt/acervodocumental/registos-de-autoridade-arquivistica/junta-nacional-de-investigacao-cientifica-e-tecnologica/
http://act.fct.pt/acervodocumental/registos-de-autoridade-arquivistica/junta-nacional-de-investigacao-cientifica-e-tecnologica/
https://drive.google.com/open?id=1BkcrPSo49plpRvSjpbOxExKTO749FVt_
http://www.isa.ulisboa.pt/cef/public/foreadapt/institutional_info.php?uni=esalq
http://www.isa.ulisboa.pt/cef/public/foreadapt/institutional_info.php?uni=esalq
https://drive.google.com/open?id=17Yimt0KNYgXcQXkEQe9YhNBvHnl-XpZQ
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4. “MEDI LiDAR - Métodos de Estudo, Desenvolvimento e Inovação baseados em 

tecnologias LiDAR para a gestão florestal” 

O objetivo geral é promover a evolução, visando redução de custos e melhoria da 

precisão e exatidão das técnicas correntes de quantificação e qualificação da 

biomassa florestal acima do solo nos plantios de eucaliptos vinculados ao 

abastecimento industrial da Companhia Suzano Papel e Celulose. Para alcançarmos 

o objetivo geral, temos como específicos: (1) avaliar os atuais procedimentos e 

rotinas que constituem as atividades de inventário florestal da empresa; (2) assimilar 

os conceitos e os métodos de processamento de dados gerados pela tecnologia LiDAR 

aeroembarcada quando aplicada em levantamentos florestais, capacitando a equipe 

da empresa nessas tarefas;  (3) desenvolver rotinas específicas de processamento de 

dados que, apoiadas na tecnologia LiDAR, resultem em uma evolução das atuais 

rotinas de inventário da empresa. Esses objetivos específicos contemplam, 

basicamente, o desenvolvimento de um primeiro conjunto de ações, denominado 

Projeto A voltadas para a análise das atuais rotinas de Inventário Florestal da 

empresa, e um segundo conjunto de ações, denominado Projeto B dedicadas à 

assimilação da tecnologia LiDAR como ferramenta de quantificação e qualificação 

da biomassa florestal acima do solo nos plantios da empresa. Desenvolvido em uma 

única fase, o Projeto A produzirá um diagnóstico, um parecer inicial e uma lista de 

recomendações sobre as atividades de inventário florestal implementadas na 

empresa, testará essas recomendações e avaliará o potencial de melhoria observada 

nos testes. O projeto B será desenvolvido em duas fases. A primeira fase compreende 

a assimilação dos conceitos e rotinas de processamento de dados gerados pela 

tecnologia LiDAR. A segunda fase dedica-se à disseminação dessas técnicas como 

forma de evolução das rotinas de inventário florestal visando a redução de custos e 

a melhoria da precisão e exatidão das atuais técnicas de inventário florestal usadas 

pela Companhia Suzano Papel e Celulose (2013 – atual).  

 

5. Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional (AECI).  (2002 – atual). 

https://drive.google.com/open?id=1toqZUTyJTKljXqHwlb0WeE6XQh3vNX7Z  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1toqZUTyJTKljXqHwlb0WeE6XQh3vNX7Z
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1.5. Outras Iniciativas 

 

1. “Programa e Aprimoramento Científico de Técnicas de Planejamento Florestal” 

financiado pela Ripasa S.A. Celulose e Papel e administrado pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF. Fui proponente e coordenador deste 

programa, que teve como principal objetivo o treinamento de técnicos da Ripasa S.A 

Celulose e Papel no uso de programação matemática como instrumento de 

planejamento e obtenção de planos de manejo capazes de fornecer o suprimento 

anual de madeira exigido pelo setor industrial da empresa. O projeto foi dividido em 

duas fases: (1) a primeira visou a aplicação do método ao planejamento de um único 

parque florestal e resultou em um relatório apresentado em julho de 1986; (2) a 

segunda fase estendeu a aplicação do método de planejamento a um número maior 

de fazendas, gerando um segundo relatório apresentado em julho de 1987. Este 

projeto envolveu a participação de uma aluna de pós-graduação em Economia 

Agrária na ESALQ (co-orientação informal) (07/1986 a 09/1987). 

https://drive.google.com/open?id=1nyM49UdkNkRcNHiUsOfGoQXG-T2gxqPI  

 

2. Membro do Grupo de Trabalho 7 da Associação Nacional dos Fabricantes de Papel 

e Celulose, como representante da área acadêmica (1988).  

 

3. “Programa Cooperativo em Planejamento Florestal” financiado por um projeto 

cooperativo de pesquisas envolvendo as seguintes empresas: Freudemberg, 

Champion, Eucatex, Florin, Ripasa, CAFSB, Acesita, sob a administração do 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF. Com a positiva repercussão do 

projeto anterior, iniciado na Ripasa, este projeto cooperativo envolveu um total de 

25 pessoas, entre técnicos, professores e alunos e resultou em quatro artigos técnicos, 

nove relatórios, um programa para microcomputador gerador dos modelos de 

planejamento e três planilhas eletrônicas de apoio às análises (04/1988 a 1989). 

https://drive.google.com/open?id=1fohh_p2udurRCXtCprRUZr_JbrNrJ-5G  

 

4. “Projeto Spring-Forxcel”. Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um 

sistema integrando os recursos de geoprocessamento do programa Spring do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE com o sistema Forxcel que 

https://drive.google.com/open?id=1nyM49UdkNkRcNHiUsOfGoQXG-T2gxqPI
https://drive.google.com/open?id=1fohh_p2udurRCXtCprRUZr_JbrNrJ-5G
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integrava os recursos de apoio à decisão desenvolvidos durante o doutorado nos 

EUA. O projeto envolveu técnicos do INPE, da Imagem Geosistemas e Comércio 

Ltda., da RIPASA S/A Celulose e Papel e da RIOCELL S/A. O projeto foi alterado 

quanto aos objetivos iniciais, depois que o INPE não pode mais manter o processo 

de conversão para Windows das rotinas desenvolvidas para UNIX.  O projeto 

continuou contando com o apoio da Riocell e da Ripasa e foi concluído com a cessão 

de cópias do software ArcView para integração com o sistema Forxcel (2o. Sem/1995 

e 1o. Sem/1996). 

https://drive.google.com/open?id=1u65b3gw6VhRiqsgtdtR2VNbtkV1J75Zf  

 

5. “Sistema Provedor de Informações (SPI) via Internet do IPEF e do Laboratório de 

Ciências Florestais (LCF)”. Como idealizador e coordenador deste projeto, 

ajudamos a transformar o IPEF em uma fonte de distribuição de informações, 

publicações e estatísticas florestais via Internet.  Posteriormente o SPI passou a ser 

denominado “IPEF on line” e agregou outros serviços que podem hoje ser acessados 

através de: www.florestal.ipef.br (1997 a 1999).  

https://drive.google.com/open?id=18Ph5-O0IETYX-X6PSYqbt1gMMzdiphgy  

 

6. “Monitoramento Permanente de Áreas Florestais (MoPAF) – Indicadores de 

Sustentabilidade de Florestas Plantadas”. Coordenadores: Walter de Paula Lima, 

Fábio Poggiani e Luiz Carlos Estraviz Rodriguez, com o apoio do Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF. Esta iniciativa reuniu mais de vinte 

pesquisadores do Departamento de Ciências Florestais e convidados visando a 

organização de workshops e convergência em torno de um projeto único de pesquisa. 

Teve como principal objetivo o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade 

nas seguintes especialidades: hidrologia, biodiversidade, ecofisiologia, 

socioeconomia e geoprocessamento. O estudo contou com representantes do setor 

industrial florestal. A iniciativa não gerou um projeto único capaz de abrigar todos 

os interesses do grupo, mas produziu uma reunião técnica com as contribuições 

documentadas no site www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31.asp que dá acesso à 

Série Técnica IPEF n°. 31, publicada em abril de 1998, que influenciou fortemente 

as futuras pesquisas individuais dos participantes (1998 a 1999).  

https://drive.google.com/open?id=1JRl6JbPy3HARPxcV0oASZYwk_3J1nDok  

https://drive.google.com/open?id=1u65b3gw6VhRiqsgtdtR2VNbtkV1J75Zf
http://www.ipef.br/publicacoes/ipefnoticias/ipefnoticias142.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/ipefnoticias/ipefnoticias142.pdf
http://www.florestal.ipef.br/
https://drive.google.com/open?id=18Ph5-O0IETYX-X6PSYqbt1gMMzdiphgy
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31.asp
https://drive.google.com/open?id=1JRl6JbPy3HARPxcV0oASZYwk_3J1nDok
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7. “Georreferenciamento e vinculação de mapas com o cadastro florestal mantido para 

gerir plantios de eucaliptos mantidos pela indústria de papel e celulose”. Com o 

apoio da CILIAR - Serviços Agroflorestais, este projeto foi resultado de um convênio 

entre o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF e a CILIAR Serviços 

Agroflorestais. Buscamos desenvolver rotinas para processar e integrar dados de 

coletores GPS (Sistemas de Posicionamento Global), de mapas digitalizados em SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica) e cadastros florestais mantidos em tabelas no 

formato DBF (DBASE format) (1998 a 1999).  

 

8. “Aplicações LiDAR em inventário florestal” (Projeto de Desenvolvimento) (2010–

atual.  

 

9.  “Programa Cooperativo sobre Tecnologias LiDAR”. Trata-se de um programa 

cooperativo mediado pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais – IPEF que 

envolve a universidade e diversas empresas do setor de celulose sediadas no Brasil e 

no exterior. Este programa desenvolve projetos de pesquisa na área de telemetria a 

laser com LiDAR, estereoscopia e visão computacional, cujo objetivo é investigar o 

potencial dessas novas tecnologias quantificarem e qualificarem com maior precisão 

a biomassa florestal existente acima do solo (01/06/2016 – atual).  

https://drive.google.com/open?id=1UQnKoZ6e_PVi2awpYMZjCr0JVErb1F1j  

 

1.6. Bolsa de Produtividade em Pesquisa – CNPq 

 

1. Processo: 300341/86-5 – Sustentabilidade da produção em florestas de eucaliptos 

manejadas para o abastecimento da indústria brasileira de celulose – Fases I e II 

(01/08/2000 a 01/09/2004). 

https://drive.google.com/open?id=15HU_MAKLvQkcyy_A4zyiLQZ5LrIDcWks  

 

2. Processo: 307743/2004-7 - Integração de indicadores de desempenho econômico, 

social e ambiental em sistemas florestais de gestão (01/03/2005 a 01/04/2008). 

https://drive.google.com/open?id=1WwJOrd8MVJ1c2gE-uBVRCPOCp57ALRep  

 

http://www.ipef.br/prolidar/
https://drive.google.com/open?id=1UQnKoZ6e_PVi2awpYMZjCr0JVErb1F1j
https://drive.google.com/open?id=15HU_MAKLvQkcyy_A4zyiLQZ5LrIDcWks
https://drive.google.com/open?id=1WwJOrd8MVJ1c2gE-uBVRCPOCp57ALRep
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3. Chamada CNPq N°09/2018 – Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ. Proposta 

submetida, cujo número do protocolo é: 6399970825307284. Status: aguardando 

parecer.  

https://drive.google.com/open?id=19nXlwJtaJAGbrh7oiS3o_Z4_5A-u4oyw  

https://drive.google.com/open?id=1x_c-o7y2mp8kRykAfUfFI61yd-D5YXdX  

 

2. Produção Científica  

Esta seção apresenta os trabalhos produzidos ao longo da minha carreira. São 61 

artigos publicados em periódicos científicos renomados no Brasil e no exterior. Há 40 

trabalhos completos em anais de eventos nacionais e internacionais. São cinco resumos 

expandidos em anais de eventos. Tenho 54 resumos publicados em anais de eventos 

sediados no país e no exterior. Possuo 14 livros publicados e 13 capítulos de livros 

redigidos em parceria com renomados pesquisadores da área florestal. Também escrevi 

um prefácio para um periódico internacional. Ainda há dez textos redigidos para jornais 

e revistas, sendo quatro deles em meios internacionais. Por fim, há mais seis outros tipos 

de produção bibliográfica. Em suma, ao todo, são 204 produções, as quais estão 

contempladas na Figura 19. 

 

 
Figura 19: Distribuição da produção científica por categorias. 

Fonte: o autor. 
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https://drive.google.com/open?id=19nXlwJtaJAGbrh7oiS3o_Z4_5A-u4oyw
https://drive.google.com/open?id=1x_c-o7y2mp8kRykAfUfFI61yd-D5YXdX
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De acordo com a plataforma Web of Science, as publicações científicas listadas 

na seção “2.1 Artigos Científicos Publicados em Periódicos” receberam 272 citações, 

gerando um fator H:9. O banco de dados Scopus registra 329 citações para esses mesmos 

trabalhos, ao passo que esse número é de 12 citações na plataforma Scielo, que contabiliza 

pequena parcela dos periódicos nacionais. Na plataforma Google Scholar o número de 

citações é de 948 citações, com fator H15. A Figura 20 apresenta uma síntese desses 

números. 

 

 
Figura 20: Número de citações recebidas pelos 61 artigos publicados segundo diferentes bases de dados. 

Fonte: o autor a partir dos dados disponibilizados pela Plataforma Lattes – CNPq. 

 

2.1. Artigos Científicos Publicados em Periódicos  

 

1. RODRIGUEZ, L.  C.  E.; LIMA, A. B. N. P. M.  A utilização da programação linear 

na determinação de uma estratégia ótima de reforma de um talhão florestal. IPEF. 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, Piracicaba, v. 31, p. 47-52, 1985.  

https://drive.google.com/open?id=1DSF9wSSiSCTvjBpgelWmbQEN1eO7ZAvx  

 

2. RODRIGUEZ, L. C. E.; MOREIRA, R. M. E.  Gerenciamento de florestas de 

Eucalyptus com modelos de programação linear. Série Técnica. Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais, Piracicaba, v. 6, p. 1-15, 1989.  

https://drive.google.com/open?id=1JpMHVj6W38NeNUvJoF06Q56yKIkGdFF3  
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http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr31/cap05.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr31/cap05.pdf
https://drive.google.com/open?id=1DSF9wSSiSCTvjBpgelWmbQEN1eO7ZAvx
file:///C:/Users/luize/Dropbox/09_Tarefas/CV/Memorial/1.%09http:/www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/14681/ipef-serie-tecnica-1989-v-6-n-19-p-1-15.pdf%3fsequence=1
file:///C:/Users/luize/Dropbox/09_Tarefas/CV/Memorial/1.%09http:/www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/14681/ipef-serie-tecnica-1989-v-6-n-19-p-1-15.pdf%3fsequence=1
https://drive.google.com/open?id=1JpMHVj6W38NeNUvJoF06Q56yKIkGdFF3
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3. RODRIGUEZ, L. C. E.  Gerenciamento da Produção Florestal. Documentos 

Florestais, Piracicaba, n. 13, p. 1-41, 1991.  

https://drive.google.com/open?id=1ipD1nVwGPhMlcDoGXxCqSAhg-ae4tTBT  

 

4. RODRIGUEZ, L. C. E.  Tópicos de Economia Florestal. Documentos Florestais, 

Piracicaba, n. 12, p. 1-49, 1991.  

https://drive.google.com/open?id=1F_RgxTu_4v0AO6PNr_kTAxdbdE8OZeKi  

 

5. BUENO, A. R. S.; CINIGLIO, G.; RODRIGUEZ, L. C. E.; AZEVEDO, T. R.  

Avaliação econômica de diferentes regimes de manejo de eucalipto para pequenos 

produtores rurais. Informe GEP DESR, Piracicaba, v. 7, p. 1-9, 1994. 

https://drive.google.com/open?id=1pBJ72KN_8-oQbXcOl1EEnye5XNi2B3TV  

 

6. BUENO, A. R. S.; AZEVEDO, T. R.; RODRIGUEZ, L. C. E. O mercado mundial de 

madeira e os blocos econômicos. Florestar Estatístico, São Paulo, v. 3, p. 11-17, 

1995. 

https://drive.google.com/open?id=17lb0-TeihChZeEZam5Jg7sNAoyy-Xq8g  

 

7. RODRIGUEZ, L. C. E.; BUENO, A. R. S.; RODRIGUES, F. A.  Rotações de 

eucaliptos mais longas: análise volumétrica e econômica. Scientia Forestalis (IPEF), 

Piracicaba, v. 51, p. 15-28, 1997.  

https://drive.google.com/open?id=1MxdnOHVnpdcDeFtMQG_eiszuC_oWjQ-L  

 

8. BUENO, A. R. S.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Mercado internacional de celulose e papel: 

países asiáticos aquecem a concorrência. Silvicultura, São Paulo, v. 18, n. 69, p. 33-

37, 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1YF_UAIc0xpj8JdV10aOOVVrWAjBri0FV  

 

9. MIRAGAIA, C.; BORGES, J. G.; RODRIGUES, F. A.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Uma 

aplicação do sistema inFlor na gestão de dados florestais. Circular Técnica (IPEF), 

Piracicaba, n. 190, p. 1-6, 1999.  

https://drive.google.com/open?id=130HxFMyX0nuzdQmqakTyf1DfaZ0HITs8  

 

http://www.ipef.br/publicacoes/docflorestais/cap13.pdf
https://drive.google.com/open?id=1ipD1nVwGPhMlcDoGXxCqSAhg-ae4tTBT
http://www.ipef.br/publicacoes/docflorestais/cap12.pdf
https://drive.google.com/open?id=1F_RgxTu_4v0AO6PNr_kTAxdbdE8OZeKi
https://drive.google.com/open?id=1pBJ72KN_8-oQbXcOl1EEnye5XNi2B3TV
https://drive.google.com/open?id=17lb0-TeihChZeEZam5Jg7sNAoyy-Xq8g
http://ipef.br/publicacoes/scientia/nr51/cap2.pdf
http://ipef.br/publicacoes/scientia/nr51/cap2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MxdnOHVnpdcDeFtMQG_eiszuC_oWjQ-L
https://drive.google.com/open?id=1YF_UAIc0xpj8JdV10aOOVVrWAjBri0FV
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr190.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr190.pdf
https://drive.google.com/open?id=130HxFMyX0nuzdQmqakTyf1DfaZ0HITs8
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10. RODRIGUEZ, L. C. E.; BORGES, J. G. Técnicas matemáticas para determinação de 

níveis sustentáveis de produção florestal: um exemplo em eucaliptal. Cadernos 

Florestais - Revista Florestal, Lisboa, v. 12, n. 1/2, p. 83-92, 1999.  

https://drive.google.com/open?id=1sURTprr0cCONPzQeH7tMYxmB4bfBOl7c  

 

11. ARAÚJO, L. V. C.; RODRIGUEZ, L. C. E.; PAES, J. B.  Características físico-

químicas e energéticas da madeira de nim indiano (Azadirachta indica A. Juss.). 

Scientia Forestalis (IPEF), Piracicaba, v. 57, p. 145-154, 2000.  

https://drive.google.com/open?id=1P2McE8U_tkMWCdFg7X-VT4XE3cX-jMxC  

 

12. RIBEIRO, A. R. S. B.; RODRIGUEZ, L. C. E.; ZYLBERSZTAJN, D.  Abastecimento 

de madeira para a produção de celulose: uma aplicação de economia dos custos de 

transação. Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso), Brasília, v. 38, n. 4, 

p. 9-28, 2000.  

https://drive.google.com/open?id=1Sh2BvtVV7IsUkewJza-C66bFQ4h9iFNI  

 

13. FARIA, L. C.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Demanda potencial por biossólido em 

povoamentos de eucalipto no entorno da ETE de Barueri, SP. Engenharia Sanitária 

e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 6, n. 3/4, p. 123-130, 2001.  

https://drive.google.com/open?id=1GJ9iP_LxU7HR3978fH_E_2w4Th2ImfcM  

 

14. NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Um método para composição e avaliação 

econômica de regimes de talhadia simples. Scientia Forestalis (IPEF), Piracicaba, v. 

60, p. 29-44, 2001.  

https://drive.google.com/open?id=1w1HaicZwetxss_kYDzlCsyH9eXHTapsN  

 

15. SOUSA, R. A. T.  M.; RODRIGUEZ, L. C. E.; SEIXAS, F.; CAIXETA FILHO, J. V.  

Eficiência e otimização do transporte principal de toras curtas de eucalipto. Scientia 
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M. F. Predição do volume de árvores integrando Lidar e Geoestatística. Scientia 

Forestalis (IPEF) , v. 43, p. 627-637, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1K-xLYFuM1lOjVK4X_HFHQFA7hhOUhZqn  

 

46. CONTO, T.; GORGENS, E. B.; SILVA, A. G. P.; LARANJA, D. C. F.; RODRIGUEZ, 

L. C. E. Caracterização do perfil vertical do dossel de um trecho de Mata Atlântica 

através de escaneamento laser aerotransportado. Scientia Forestalis (IPEF) , v. 

43, p. 1-12, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1kI0vY-BdKtHpGzuEvT3BlPONzeNYO0vH  

 

47. LARANJA, D. C. F.; GORGENS, E. B.; SOARES, C. P. B.; SILVA, A. G. 

P.; RODRIGUEZ, L. C. E. Redução do erro amostral na estimativa do volume de 

povoamentos de Eucalyptus ssp. por meio de escaneamento laser aerotransportado. 

Scientia Forestalis , v. 43, p. 1-7, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1bS5pGLfwLggOdTkrS8bZVsgtNmjQW4_U  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-77602015000100091&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-77602015000100091&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-77602015000100091&script=sci_arttext
https://drive.google.com/open?id=1l224huqXOEpFFOmRmlcc3l9bMk4dwkga
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/leitura.asp?Article=13&Number=105&p=n
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/leitura.asp?Article=13&Number=105&p=n
https://drive.google.com/open?id=1OofkanYTp6HNt95wlbdT0BUziLmyF_lr
http://www.scielo.br/pdf/sa/v72n6/0103-9016-sa-72-6-0504.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sa/v72n6/0103-9016-sa-72-6-0504.pdf
https://drive.google.com/open?id=1-fvx50FO_6WuMn5pP4COcrSBHcw1EQT-
http://lattes.cnpq.br/6176482316661283
http://lattes.cnpq.br/8579386263259869
http://lattes.cnpq.br/4116817121389727
http://lattes.cnpq.br/9110967421921927
http://lattes.cnpq.br/5635348559784763
http://lattes.cnpq.br/5635348559784763
https://www.researchgate.net/publication/290120274_Predict_volume_of_trees_integrating_Lidar_and_Geostatistics
https://drive.google.com/open?id=1K-xLYFuM1lOjVK4X_HFHQFA7hhOUhZqn
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr108/cap12.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr108/cap12.pdf
https://drive.google.com/open?id=1kI0vY-BdKtHpGzuEvT3BlPONzeNYO0vH
http://lattes.cnpq.br/2266409430041146
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr108/cap09.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr108/cap09.pdf
https://drive.google.com/open?id=1bS5pGLfwLggOdTkrS8bZVsgtNmjQW4_U
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48. SILVA, B. K.; CUBBAGE, F.; Rodriguez, L. C. E.; SINGLETON, C. N. Timberland 

Investment Management Organizations: Business Strategies in Forest Plantations in 

Brazil. Journal of Forestry , p. 95-102, 2016. 

https://drive.google.com/open?id=10gYe6Yqh6R8Enj13QABu7se0tPeZCO8r  

 

49. GUERRA-HERNÁNDEZ, J.; GORGENS, E. B.; RODRIGUEZ, L. C. E.; TOMÉ, M.; 

GONZÁLEZ-FERREIRO, E. Comparison of ALS based models for estimating 

aboveground biomass in three types of Mediterranean forest. European Journal of 

Remote Sensing , p. 185-204, 2016.  

https://drive.google.com/open?id=1iELknPqpniGvuKRh5e7G3hT7QTyozHgH  

 

50. BOMFIM, S. L.; SOUZA, A. N.; RODRIGUEZ, L. C. E; JOAQUIM, M. S.; MARTINS, 

I. S. Índice de clima econômico para concessões florestais. Scientia Forestalis (IPEF)

, v. 44, p. 110-120, 2016. 

https://drive.google.com/open?id=1xCpmGiHY89HhsTk-lr5EWupA-62PHX7Z  

 

51. SILVA, C. A.; KLAUBERG, C.; HUDAK, A. T.; VIERLING, LEE A.; LIESENBERG, 

V.; CARVALHO, S. P. C. E; RODRIGUEZ, L. C. E. A principal component approach 

for predicting the stem volume in Eucalyptus plantations in Brazil using airborne 

LiDAR data. Forestry (London) , v. 90, p. 422-433, 2016. 

https://drive.google.com/open?id=1rPCaYaV0RKfYE4pBmsNLuOIw8LsLtl03  

 

52. GORGENS, E. B; SOARES, C. P. B.; NUNES, M. H.; RODRIGUEZ, L. C. E. 

Characterization of Brazilian forest types utilizing canopy height profiles derived 

from airborne laser scanning. Applied Vegetation Science, v. 19, p. 518-527, 2016. 

https://drive.google.com/open?id=11aD6NmluZa19Ys27Ixt7Ca-miBjdduAG  

 

53. BARBOSA, R. P.; RODRIGUEZ, L. C. E.; GORGENS, E. B. Otimização multicritério 

da extração madeireira na Amazônia com o uso de escaneamento laser 

aerotransportado. Scientia Forestalis, v. 45, p. 1-6, 2017. 

https://drive.google.com/open?id=1AjPMUM9RtkSDOA-XSQ4EQvw6ktqazO_X  

 

http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/2017/00000115/00000002/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/2017/00000115/00000002/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/2017/00000115/00000002/art00004
https://drive.google.com/open?id=10gYe6Yqh6R8Enj13QABu7se0tPeZCO8r
http://lattes.cnpq.br/2266409430041146
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.5721/EuJRS20164911?needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.5721/EuJRS20164911?needAccess=true
https://drive.google.com/open?id=1iELknPqpniGvuKRh5e7G3hT7QTyozHgH
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr110/cap06.pdf
https://drive.google.com/open?id=1xCpmGiHY89HhsTk-lr5EWupA-62PHX7Z
https://www.fs.fed.us/rm/pubs_journals/2016/rmrs_2016_silva_c001.pdf
https://www.fs.fed.us/rm/pubs_journals/2016/rmrs_2016_silva_c001.pdf
https://www.fs.fed.us/rm/pubs_journals/2016/rmrs_2016_silva_c001.pdf
https://drive.google.com/open?id=1rPCaYaV0RKfYE4pBmsNLuOIw8LsLtl03
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12224/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12224/pdf
https://drive.google.com/open?id=11aD6NmluZa19Ys27Ixt7Ca-miBjdduAG
http://lattes.cnpq.br/2266409430041146
https://www.researchgate.net/publication/320641762_Otimizacao_multicriterio_da_extracao_madeireira_na_Amazonia_com_o_uso_de_escaneamento_laser_aerotransportado
https://www.researchgate.net/publication/320641762_Otimizacao_multicriterio_da_extracao_madeireira_na_Amazonia_com_o_uso_de_escaneamento_laser_aerotransportado
https://www.researchgate.net/publication/320641762_Otimizacao_multicriterio_da_extracao_madeireira_na_Amazonia_com_o_uso_de_escaneamento_laser_aerotransportado
https://drive.google.com/open?id=1AjPMUM9RtkSDOA-XSQ4EQvw6ktqazO_X
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54. DE CONTO, T.; OLOFSSON, K.; GÖRGENS, E. B.; RODRIGUEZ, L. C. E.; 

ALMEIDA, G. Performance of stem denoising and stem modelling algorithms on 

single tree point clouds from terrestrial laser scanning. Computers and Electronics 

In Agriculture , v. 143, p. 165-176, 2017. 

https://drive.google.com/open?id=1dprK8n5aZvrO8WA5IVnHWjCu4F_q4uSQ  

 

55. GONZÁLEZ, L. R.; GORGENS, E. B.; RODRIGUEZ, L. C. E. Avaliação econômica 

não determinística pelo método de Monte Carlo de plantios de Eucalyptus spp. para 

a produção de celulose no sudoeste paulista. Scientia Forestalis , v. 45, p. 31-38, 

2017. 

https://drive.google.com/open?id=13feGrIHxwagahOpKESyZcId0HpVbX7a3  

 

56. GORGENS, E. B.; VALBUENA, R.; RODRIGUEZ, L. C. E. A Method for Optimizing 

Height Threshold When Computing Airborne Laser Scanning Metr ics. 

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing , v. 83, p. 343-350, 2017. 

https://drive.google.com/open?id=1u7W6eCPR7cuRxv8alKjGDWvLx_Pzg17z  

 

57. OLIVEIRA, J.; FERET, JEAN-BAPTISTE; PONZONI, F. J.; NOUVELLON, Y.; 

GASTELLU-ETCHEGORRY, JEAN-PHILIPPE; CAMPOE, O. C.; STAPE, J.; 

RODRIGUEZ, L. C. E.; LE MAIRE, G. Simulating the Canopy Reflectance of 

Different Eucalypt Genotypes With the DART 3-D Model. IEEE Journal of Selected 

Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing , v. PP, p. 1-9, 2017. 

https://drive.google.com/open?id=1tfFQ01J7pLG7voX-CJACsrKOd5h6GEJO  

 

58. SILVA, C. A; HUDAK, A.; KLAUBERG, C.; VIERLING, L. A.; GONZALEZ-

BENECKE, C. A.; CARVALHO, S. P. C.; RODRIGUEZ, L. C. E.; CARDIL, A. 

Combined effect of pulse density and grid cell size on predicting and mapping 

aboveground carbon in fast-growing Eucalyptus forest plantation using airborne 

LiDAR data. Carbon Balance and Management, v. 12, p. 1-16, 2017. 

https://drive.google.com/open?id=1lYZPkSlUDyZ-OSVPMJQlWF926aLoCJeF  

 

59. NOBRE, S. R.; BORGES, J. G.; DIAZ-BALTEIRO, L.; RODRIGUEZ, L. C. E.; VON 

GLEHN, H. C.; ZAKIA, M. J. A generalizable monitoring model to implement policies 

http://lattes.cnpq.br/2266409430041146
https://ac.els-cdn.com/S0168169917301114/1-s2.0-S0168169917301114-main.pdf?_tid=b49876ee-d075-11e7-b4d8-00000aab0f27&acdnat=1511459142_cf58f4931a7871cb0dacbfaf3b5a6d27
https://ac.els-cdn.com/S0168169917301114/1-s2.0-S0168169917301114-main.pdf?_tid=b49876ee-d075-11e7-b4d8-00000aab0f27&acdnat=1511459142_cf58f4931a7871cb0dacbfaf3b5a6d27
https://drive.google.com/open?id=1dprK8n5aZvrO8WA5IVnHWjCu4F_q4uSQ
http://lattes.cnpq.br/7069315698871705
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr113/cap03.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr113/cap03.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr113/cap03.pdf
https://drive.google.com/open?id=13feGrIHxwagahOpKESyZcId0HpVbX7a3
http://lattes.cnpq.br/2266409430041146
http://lattes.cnpq.br/7069315698871705
http://www.ingentaconnect.com/contentone/asprs/pers/2017/00000083/00000005/art00009
http://www.ingentaconnect.com/contentone/asprs/pers/2017/00000083/00000005/art00009
https://drive.google.com/open?id=1u7W6eCPR7cuRxv8alKjGDWvLx_Pzg17z
http://lattes.cnpq.br/7069315698871705
http://ieeexplore.ieee.org/document/7920324/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7920324/
https://drive.google.com/open?id=1tfFQ01J7pLG7voX-CJACsrKOd5h6GEJO
http://lattes.cnpq.br/6176482316661283
http://lattes.cnpq.br/7069315698871705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5462670/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5462670/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5462670/
https://drive.google.com/open?id=1lYZPkSlUDyZ-OSVPMJQlWF926aLoCJeF
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116304038
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to promote forest restoration: a case study in Sao Paulo – Brazil. Forest Policy and 

Economics, v. xx, p. 1-13, 2018.  

https://drive.google.com/open?id=1YVImyX3qyPeznmVueAZwUJpkGKAXRf3a  

 

60. AUGUSTYNCZIK, A. L. D.; YOUSEFPOUR, R.; RODRIGUEZ, L. C. E.; 

HANEWINKEL, M. Conservation costs of retention forestry and optimal habitat 

network selection in Southwestern Germany. Ecological Economics, v. 148, p. 92-

102, 2018.  

https://drive.google.com/open?id=1daq4OjKKT2nzrYh-ugk50BBJ6nRM0iEg  

 

61. GUERRA-HERNÁNDEZ, J.; COSENZA, D. N.; RODRIGUEZ, L. C. E.; SILVA, M.; 

TOMÉ, M.; DÍAZ-VARELA, R. A.; GONZÁLEZ-FERREIRO, E. Comparison of ALS 

- and UAV(SfM)-derived high-density point clouds for individual tree detection in 

Eucalyptus plantations. International Journal of Remote Sensing (Online), v. 40, p. 

1-25, 2018. 

https://drive.google.com/open?id=15IUXCWrw27ms7FnkXX8qU690-ZsxrnqI 

 

2.2. Trabalhos Completos Publicados em Eventos   

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E.; LIMA, A. B. N. P. M.; MARTINI, E. L.  Programação linear 

no planejamento florestal: uma aplicação prática. In: 5º. Congresso Florestal 

Brasileiro, 1986, Olinda. Silvicultura, Suplemento. São Paulo: SBS, 1986. v. 41. p. 

163-168. 

https://drive.google.com/open?id=1iVT9apU3Re6k_-EhYMFH9fB5Bf4bzMxj  

 

2. RODRIGUEZ, L. C. E.; PERES, F. C.  Planejamento agropecuário através de um 

modelo de programação linear não determinístico. In: 3º Seminário sobre Problemas 

e Perspectivas da Agricultura Brasileira, 1987, Piracicaba. Anais. Piracicaba: 

FEALQ, 1987. p. 35-50. 

https://drive.google.com/open?id=1C8bAy6en_6inrPhHAhoEdmkAnICfVaQ7  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116304038
https://drive.google.com/open?id=1YVImyX3qyPeznmVueAZwUJpkGKAXRf3a
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917311837
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917311837
https://drive.google.com/open?id=1daq4OjKKT2nzrYh-ugk50BBJ6nRM0iEg
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01431161.2018.1486519?journalCode=tres20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01431161.2018.1486519?journalCode=tres20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01431161.2018.1486519?journalCode=tres20
https://drive.google.com/open?id=15IUXCWrw27ms7FnkXX8qU690-ZsxrnqI
https://drive.google.com/open?id=1iVT9apU3Re6k_-EhYMFH9fB5Bf4bzMxj
https://drive.google.com/open?id=1C8bAy6en_6inrPhHAhoEdmkAnICfVaQ7
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3. RODRIGUEZ, L.C.E.  Um critério para solução do problema econômico da reforma 

em florestas de eucalipto. In: 1º Encontro Brasileiro de Planejamento Florestal, 

1989, Curitiba. Anais. Curitiba: EMBRAPA, CNPF, 1989. p. 165-171. 

https://drive.google.com/open?id=1rDaC7bYD2tD65z-QSY81QoH67AUH57uE  

 
4. RODRIGUEZ, L. C. E.; MARTINI, E. L.  Definição da sequência operacional de corte 

e plantio em áreas de reforma de eucaliptais. In: 1º Encontro Brasileiro de 

Planejamento Florestal, 1989, Curitiba. Anais. Curitiba: EMBRAPA, CNPF, 1989. 

p. 63-72. 

https://drive.google.com/open?id=12xs7q2KWXEACBiq_-47s0Xc_WoWpb-MF  

 
5. RODRIGUEZ, L. C. E.  Análise econômica de sistemas agroflorestais: uma revisão 

de literatura das técnicas de tomada de decisão. In: 2º Encontro Brasileiro de 

Planejamento Florestal, 1991, Curitiba. Anais. Curitiba: EMBRAPA, CNPF, 1991. 

p. 317-327. 

https://drive.google.com/open?id=1n6lxoy_GLSCACazFUJ8FDma4hzDxzLPC  

 
6. RODRIGUEZ, L. C. E.; LARSON, E. L.; AZEVEDO, T. R.  Farm forestry in Brazil. 

In: BIO RESOURCES 94 - BIOMASS RESOURCES, 1994, Bangalore. Biomass 

Resources: a means to sustainable development. Bangalore, Índia. Proceedings. 

Bangalore, 1994. p. 1-15.  

https://drive.google.com/open?id=1NeC52UAtJOgYIdX9BwJVbhZ1mNfNsZRf  

 

7. RODRIGUEZ, L .C. E.  A microcomputer program for solving forest scheduling 

problems with heuristic approaches. In: Large-scale forestry Scenario Models: 

Experiences and Requirements, 1996, Joensuu. Proceedings. Joensuu: EFI, 1996. v. 

5. p. 153-163.  

https://drive.google.com/open?id=1FigIc39rfOm33GAPtyVt-28xiGC6P5Rm  

 

8. RODRIGUEZ, L. C. E.; MCTAGUE, J. P.  Integer solutions for model I harvest 

scheduling LP problems: testing the R-ratio heuristic. In: Seventh Symposium on 

Systems Analysis in Forest Resources, 1997, Traverse City, Michigan, USA. General 

Technical Report. St. Paul, Minnesota: Forest Service - U.S. Department of 

Agriculture, 1997. Proceedings. Michigan. v. NC-205. p. 453-459.  

https://drive.google.com/open?id=18eSRDvEgBL99EdfzNdiFKSekNJBEBG5W  

http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr30/cap4.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr30/cap4.pdf
https://drive.google.com/open?id=1rDaC7bYD2tD65z-QSY81QoH67AUH57uE
https://drive.google.com/open?id=12xs7q2KWXEACBiq_-47s0Xc_WoWpb-MF
https://drive.google.com/open?id=1n6lxoy_GLSCACazFUJ8FDma4hzDxzLPC
https://drive.google.com/open?id=1NeC52UAtJOgYIdX9BwJVbhZ1mNfNsZRf
http://www.academia.edu/2459197/A_microcomputer_program_for_solving_forest_scheduling_problems_with_heuristic_approaches
http://www.academia.edu/2459197/A_microcomputer_program_for_solving_forest_scheduling_problems_with_heuristic_approaches
https://drive.google.com/open?id=1FigIc39rfOm33GAPtyVt-28xiGC6P5Rm
https://drive.google.com/open?id=18eSRDvEgBL99EdfzNdiFKSekNJBEBG5W
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9. RODRIGUEZ, L. C. E.  Monitoramento de florestas plantadas no Brasil: indicadores 

sociais e econômicos. In: II Workshop sobre Monitoramento Ambiental em Áreas 

Florestadas, 1998, Piracicaba. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 1998. v. 12. 

p. 23-32. 

https://drive.google.com/open?id=1kgUGsxumxuf-nEYqlLWSS1WfVr3vWnAw  

 

10. RODRIGUEZ, L. C. E.  Monitoramento florestal: iniciativas, definições e 

recomendações. In: II Workshop sobre Monitoramento Ambiental em Áreas 

Florestadas, 1998, Piracicaba. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 1998. v. 12. 

p. 9-21. 

https://drive.google.com/open?id=1kx3ARCj8hLuBJ7iVd1AnC_0u1JISImZG  

 

11. RODRIGUEZ, L.C.E.  Defining the optimum sequence for coppice regimes of 

Eucalyptus. In: International Symposium - 150 years of the Faustmann Formula, 

1999, Darmstadt. Proceedings. Darmstadt: IUFRO, 1999. p. 218-227.  

https://drive.google.com/open?id=1lHcCBgUxEbzLAWq_HYoHrDMtlqKxAXXO  

 

12. NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E. A heurística florestal da razão-R analisada 

sob o prisma da inteligência artificial. In: V Semana da Informática da UFV, 1999. 

p. 42-61. 

https://drive.google.com/open?id=1MK2T-WzPLOLZ6AB_KxoNcMvAAzHly5t5  

 

13. RODRIGUEZ, L. C. E.; AMARAL, T. M. Ordenamento sustentável das florestas de 

eucaliptos plantadas para a produção de celulose no Brasil. In: Primeiro Simpósio 

Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto Seguro. Série Técnica 

IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 150-158.  

https://drive.google.com/open?id=1EBIl_12u4FkLvAqTc6otxcw9LFGpdMQH  

 

14. NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Analysis and evaluation of the r-ratio heuristic 

for forest scheduling. In: Symposium on Systems Analysis in Forest Resources, 2003, 

Stevenson. PNW General Technical Report. Portland: USDA - Forest Service, 2003. 

Proceedings. Stevenson. v. 656. p. 275-283.  

https://drive.google.com/open?id=1qymcLhRsyp3FDhAxuQYqM55KLuWIAWe9  

http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap2.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1kgUGsxumxuf-nEYqlLWSS1WfVr3vWnAw
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap1.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1kx3ARCj8hLuBJ7iVd1AnC_0u1JISImZG
https://drive.google.com/open?id=1lHcCBgUxEbzLAWq_HYoHrDMtlqKxAXXO
https://drive.google.com/open?id=1MK2T-WzPLOLZ6AB_KxoNcMvAAzHly5t5
https://drive.google.com/open?id=1EBIl_12u4FkLvAqTc6otxcw9LFGpdMQH
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000206&pid=S0103-2003201000020000100028&lng=pt
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In: 2000 World Food and Agribusiness Congress, 2000, Chicago. 2000 Food and 

https://proceedings.galoa.com.br/sbsr/trabalhos/efeito-da-elevacao-sobre-a-estrutura-horizontal-e-riqueza-da-vegetacao-em-planos-de-manejo-na?lang=pt-br
https://proceedings.galoa.com.br/sbsr/trabalhos/efeito-da-elevacao-sobre-a-estrutura-horizontal-e-riqueza-da-vegetacao-em-planos-de-manejo-na?lang=pt-br
https://drive.google.com/open?id=1UJAGtqhwF9SOHMG1DDfUmn68Bkrh3yhe
https://proceedings.galoa.com.br/sbsr/trabalhos/planejamento-de-unidades-de-gestao-diferenciada-em-projeto-de-manejo-florestal-sustentavel-na?lang=pt-br
https://drive.google.com/open?id=1jBSZYvfn-zbb7l0m9gVTr8MTiohC0rTb
https://drive.google.com/open?id=1xMH737jBg5KedD-iJXvjo2Jphk4XDR2t
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr30/cap4.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr30/cap4.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Ot3MjPRyIFa0mGt_EysZfPMuWUzjajGA
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap9.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap9.pdf
https://drive.google.com/open?id=1AaiP9ut2GubCcGazyIrbw2IHU7q1Aepk
http://www.academia.edu/2459195/Title_Timber_supply_for_pulp_production_an_application_of_the_Transaction_Cost_Economics_principles
http://www.academia.edu/2459195/Title_Timber_supply_for_pulp_production_an_application_of_the_Transaction_Cost_Economics_principles
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Agribusiness Posters, PDF Documents. College Station: IAMA - International Food 

and Agribusiness Management Association, 2000. 

https://drive.google.com/open?id=1wl0nXNYkDvNzCRV1FkytSxqy_IU67GYk  

 

5. SILVA, C. A.; KLAUBERG, C.; CARVALHO, S. P. C.; RODRIGUEZ, L. C. E. 

Estimation of aboveground carbon stocks in Eucalyptus plantations using LIDAR. In: 

IGARSS 2013 2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 

2013, Melbourne. 2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing 

Symposium - IGARSS, 2013. p. 972-974.  

https://drive.google.com/open?id=1eZlZHeNfgvyVUH5_BhT41CdXMzArzjsK  

 

2.4. Resumos Publicados em Anais de Eventos 

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E.; PERES, F. C.  Planejamento agropecuário através de um 

modelo de programação linear não determinístico. In: 3o. Seminário sobre 

Problemas e Perspectivas da Agricultura Brasileira, 1987, Piracicaba. Anais. 

Piracicaba: FEALQ, 1987.  

 

2. RODRIGUEZ, L. C. E.; PERES, F. C.  Planejamento agropecuário através de um 

modelo de programação linear não determinístico. In: IV Congresso Latino 

Americano de Pesquisa Operacional, 1988, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: 

SOBRAPO Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, 1988. p. 81-82.  

https://drive.google.com/open?id=1KPosB7TT7Xzicgeb5RaGxpeHEriUsnOl  

 

3. RODRIGUEZ, L. C. E. MCTAGUE, J. P.; STANSFIELD, W. F. Forxcel - a 

microcomputer program for solving forest scheduling problems. In: 36 ORSA-TIMS 

Joint National Meeting, 1993, Phoenix. ORSA/TIMS Bulletin Abstracts. Phoenix: 

ORSA/TIMS, 1993. p. 80-80. 

https://drive.google.com/open?id=1rRZZaAPfvuEPbeqtR44pyUYFmfDAMYbx  

 

4. FORMIGHIERI, E. F.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Geração da base cartográfica digital 

em sistema de informação geográfica da Estação Experimental de Anhembi. In: 4o. 

https://drive.google.com/open?id=1wl0nXNYkDvNzCRV1FkytSxqy_IU67GYk
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6721324
https://drive.google.com/open?id=1eZlZHeNfgvyVUH5_BhT41CdXMzArzjsK
https://drive.google.com/open?id=1KPosB7TT7Xzicgeb5RaGxpeHEriUsnOl
https://drive.google.com/open?id=1rRZZaAPfvuEPbeqtR44pyUYFmfDAMYbx
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Simpósio de Iniciação Científica da USP, 1996, Piracicaba. Resumos. Piracicaba: 

USP, 1996. v. 1. p. 507-507. 

https://drive.google.com/open?id=1V8PAI_msHGUAKpUJD1zs1AX56I7j-C4_  

 

5. RODRIGUES, F. A.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Composição de custos de operações 

florestais. In: 4o. Simpósio de Iniciação Científica da USP, 1996, Piracicaba. 

Resumos. Piracicaba: USP, 1996. v. 1. p. 509-509. 

https://drive.google.com/open?id=1QbZs-cctCsdwhoawbzUqyKPBJbd7KgDE  

 

6. RODRIGUES, F. A.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Diagnóstico dos programas de fomento 

florestal. In: 5o. Simpósio de Iniciação Científica da USP, 1997, Piracicaba. 

Resumos. Piracicaba: USP, 1997. v. 1. p. 572-572. 

https://drive.google.com/open?id=1sYgkHKNFdswS9MVscXz_SrzrjmjNFm_c  

 

7. CARPINELLI, S. M.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Organização e análise de dados 

provenientes da Estação Experimental do Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/USP. In: 5o. Simpósio de Iniciação Científica da USP, 1997, Piracicaba. 

Resumos. Piracicaba: USP, 1997. v. 1. p. 572-572. 

https://drive.google.com/open?id=10QMgSCCCOYJphIfdbeIt-G6QHJf-gmJx  

 

8. RODRIGUEZ, L. C. E.; MCTAGUE, J. P. Integer solutions for Model I harvest 

scheduling LP problems: Testing the R-ratio heuristic. In: Seventh Symposium on 

Systems Analysis in Forest Resources, 1997, Programme and Abstracts…, 1997, p. 

48.  

https://drive.google.com/open?id=11px-uXUcGTsOC7BhgwysqUbrF1dS6JDl  

 

9. CARPINELLI, S. M.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Organização e análise de dados 

provenientes da Estação Experimental do Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/USP. In: 6o. Simpósio de Iniciação Científica da ESALQ/USP, 1998, 

Piracicaba. Resumos. Piracicaba: USP, 1998. v. 1. p. 601-601. 

https://drive.google.com/open?id=1ynclmSIWxqH6_knE5FqdsezHXkcf0oA7  

 

https://drive.google.com/open?id=1V8PAI_msHGUAKpUJD1zs1AX56I7j-C4_
https://drive.google.com/open?id=1QbZs-cctCsdwhoawbzUqyKPBJbd7KgDE
https://drive.google.com/open?id=1sYgkHKNFdswS9MVscXz_SrzrjmjNFm_c
https://drive.google.com/open?id=10QMgSCCCOYJphIfdbeIt-G6QHJf-gmJx
https://drive.google.com/open?id=11px-uXUcGTsOC7BhgwysqUbrF1dS6JDl
https://drive.google.com/open?id=1ynclmSIWxqH6_knE5FqdsezHXkcf0oA7
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10. RODRIGUEZ, L. C. E.; NOBRE, S. R. Sistemas florestais para apoio à decisão e 

gestão. In: 5o. Encontro de Informática de Viçosa, 1999, Viçosa. Resumos. Viçosa: 

UFV, 1999. p. 12-12. 

 

11. RODRIGUES, F. A; FUJIHARA, A. K.; RODRIGUEZ, L. C. E. Uso de técnicas de 

programação linear para a elaboração de planos de manejo florestal. 7º SIICUSP, 

1999. 

https://drive.google.com/open?id=1SCGbqNin90BRhxxPly-UKZf6q_GPZg9b  

 

12. RODRIGUEZ, L. C. E.; MARQUES, P. V.; ALMEIDA, A. G. Análise da viabilidade 

do desenvolvimento de um mercado futuro de celulose no Brasil. In: Simpósio 

Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, 2000, 

Piracicaba. Agropecuária -Resumos. São Paulo, SP: USP, 2000. v. 1. p. 178-178. 

 

13. NOBRE, S. R.; MORATO, J. C.; ASSIS, M. L. R.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Um sistema 

de inventário florestal flexível e de grande porte - um desafio complexo. In: Primeiro 

Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto Seguro. 

Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 170-171.  

https://drive.google.com/open?id=15O0ziJPNvBap3zl9tNaAS6-F-MyBqKbK  

 

14. NOBRE, S. R.; GOMES, A. N.; RODRIGUEZ, L. C. E. A implantação de um novo 

sistema de gestão da informação florestal: uma fase crítica. In: Primeiro Simpósio 

Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto Seguro. Série Técnica 

IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 191-191.  

https://drive.google.com/open?id=1i7XcyfO9iy1KH_251CsXcnVnEKHTWS0k  

 

15. AMARAL, T. M.; RODRIGUEZ, L. C. E. Técnicas de gestão florestal: uma 

abordagem baseada no manejo de microbacias. In: Primeiro Simpósio Ibero-

Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto Seguro. Série Técnica IPEF. 

Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 198-198. 

https://drive.google.com/open?id=1JqJLtVwgUomf8XcZO-OF-J8298Eq0p-0  

 

16. SANTOS, M. J. C.; RODRIGUEZ, L. C. E. Avaliação econômica de quatro modelos 

agroflorestais em áreas degradadas por pastagens na Amazônia Ocidental. In: 

https://drive.google.com/open?id=1SCGbqNin90BRhxxPly-UKZf6q_GPZg9b
https://drive.google.com/open?id=15O0ziJPNvBap3zl9tNaAS6-F-MyBqKbK
https://drive.google.com/open?id=1i7XcyfO9iy1KH_251CsXcnVnEKHTWS0k
https://drive.google.com/open?id=1JqJLtVwgUomf8XcZO-OF-J8298Eq0p-0
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Primeiro Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto 

Seguro. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 209-210. 

https://drive.google.com/open?id=1hXqX-RbplgpcZI8Gxw4xKhH5aGqbMtVM  

 

17. BAUCH, S. C.; RODRIGUEZ, L. C. E. Caracterização do processo de 

comercialização de quatro produtos tipicamente presentes em sistemas agroflorestais 

no mercado de produtos horti-fruti-granjeiros de Manaus, AM. In: Primeiro Simpósio 

Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto Seguro. Série Técnica 

IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 199-199. 

https://drive.google.com/open?id=1m5AL0ySKM_fhePh5ldXAArAw4HDihPwE  

 

18. NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E.; SILVEIRA, L. E.; SIMÕES, G. D. O.  

Componentes básicos de um modelo relacional de dados para a gestão florestal. In: 

Primeiro Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto 

Seguro. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 205-206. 

https://drive.google.com/open?id=1ZQ6drUCAaM6lIcLtE50FL3mzSF0jaDl-  

 

19. RODRIGUES, F. A.; RODRIGUEZ, L. C. E. Elaboração de planos de colheita para 

plantações de rápido crescimento com base em indicadores de sustentabilidade. In: 

Primeiro Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto 

Seguro. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 207-207. 

https://drive.google.com/open?id=1USu0sCgLy8cDfrt2h3I3sANB1gJCsvBp  

 

20. SILVA, L. M. S.; RODRIGUEZ, L. C. E.; MACEDO, J. L. V.; SOUZA, G. F.  Sistemas 

agroflorestais em pequenas propriedades rurais: caracterização e avaliação 

econômica de um estudo de caso no município de Presidente Figueiredo, AM. In: 

Primeiro Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal, 2001, Porto 

Seguro. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 2001. v. 14. p. 211-211. 

https://drive.google.com/open?id=1cq9cga7rAFZ_dixXID8v-QCotPXtlIK4  

 

21. SOUSA, R. A. T. M.; RODRIGUEZ, L. C. E.; SEIXAS, F.; CAIXETA FILHO, J. V.  

Otimização do transporte rodoviário de madeira de eucalipto: um estudo da opção 

de troca de cargas. In: 1o. Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia 

https://drive.google.com/open?id=1hXqX-RbplgpcZI8Gxw4xKhH5aGqbMtVM
https://drive.google.com/open?id=1m5AL0ySKM_fhePh5ldXAArAw4HDihPwE
https://drive.google.com/open?id=1ZQ6drUCAaM6lIcLtE50FL3mzSF0jaDl-
https://drive.google.com/open?id=1USu0sCgLy8cDfrt2h3I3sANB1gJCsvBp
https://drive.google.com/open?id=1cq9cga7rAFZ_dixXID8v-QCotPXtlIK4
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Florestal, 2001, Porto Seguro. Série Técnica IPEF. Piracicaba, SP: IPEF, 2001. v. 

14. p. 193-194.  

https://drive.google.com/open?id=1wwwIO4UoNS2OzfhtvgQdMvdEH_rAXSzs  

 

22. CENAMO, C. M.; NOGUEIRA, O. L.; RODRIGUEZ, L. C. E. Fornecimento de 

madeira: um jogo de simulação do mercado. In: 11º Simpósio de Iniciação Científica 

e Tecnológica da USP – SIICUSP, 2003, Piracicaba. Publicações do 11º SIICUSP. 

Piracicaba, SP. 

https://drive.google.com/open?id=1n4zXEglPg_w5I8Zh0Ygu7dT1DgQJKtLN  

 

23. BAUCH, S. C.; VIDAL, E.; GROGAN, J.; RODRIGUEZ, L. C. E. Manejo florestal de 

impacto reduzido no Acre: custos e competitividade financeira. In: 11º Simpósio de 

Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP, 2003, Piracicaba. 

Publicações do 11º SIICUSP. Piracicaba, SP. 

https://drive.google.com/open?id=1LaFDVKx_rdWWUbgzngNbCfklLS3-UpFi  

 

24. CARRAZZA, L. C.; RODRIGUEZ, L. C. E. Viabilidade econômica de aplicação de 

biossólido gerado na E.T.E. de Barueri em plantações florestais. In: 11º Simpósio de 

Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP, 2003, Piracicaba. 

Publicações do 11º SIICUSP. Piracicaba, SP. 

https://drive.google.com/open?id=1CDklC3mu_8OgQmJrE79G-RFtyL3NZcWS  

 

25. GOUVEIA, F. F.; RODRIGUEZ, L. C. E. Obstáculos à adoção de Sistemas de Gestão 

Ambiental em campi universitário, um estudo de caso no campus da USP em 

Piracicaba. In: 13º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – 

SIICUSP, 2005, Piracicaba. Publicações do 13º SIICUSP. Piracicaba, SP. 

https://drive.google.com/open?id=1n3pPy1Wp0AEK5N8mNs8puc_KsdkOy6tN  

 

26. DIAZ-BALTEIRO, L.; RODRIGUEZ, L. C. E. Análisis dinámico del turno óptimo en 

eucaliptares - aplicación a plantaciones de España y Brasil. In: 4o. Congreso 

Forestal Español, 2005, Zaragoza. 4o. Congreso Forestal Español - Libro de 

Resúmenes, Conferencias y Ponencias. Lourizán: Sociedad Española de Ciências 

Forestales, 2005. 

https://drive.google.com/open?id=1CuJwraHBjvNJh7vu5CeXSRzMBjGwKIv3  

https://drive.google.com/open?id=1wwwIO4UoNS2OzfhtvgQdMvdEH_rAXSzs
https://drive.google.com/open?id=1n4zXEglPg_w5I8Zh0Ygu7dT1DgQJKtLN
https://drive.google.com/open?id=1LaFDVKx_rdWWUbgzngNbCfklLS3-UpFi
https://drive.google.com/open?id=1CDklC3mu_8OgQmJrE79G-RFtyL3NZcWS
https://drive.google.com/open?id=1n3pPy1Wp0AEK5N8mNs8puc_KsdkOy6tN
https://drive.google.com/open?id=1CuJwraHBjvNJh7vu5CeXSRzMBjGwKIv3
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27. SILVA, L. M. S.; NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Strategic and tactical forest 

planning with linear programming model type I formulations. In: 3rd Iberian 

American Symposium on Forest Management and Economics and 11th Symposium 

on System Analysis in Forest Resources, 2005, Ubatuba. Série Técnica IPEF. 

Piracicaba: IPEF, 2005. v. 15. p. 76-76. 

https://drive.google.com/open?id=1jkIlkbjIbYJh_7awrAlIUXXfGP__0zbp  

 

28. MOREIRA, J. M. M. A. P; RODRIGUEZ, L. C. E. Descriptive analysis of Brazilian 

wood exports during 2003 and 2004. In: 3rd Iberian American Symposium on Forest 

Management and Economics and 11th Symposium on System Analysis in Forest 

Resources, 2005, Ubatuba. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 2005. v. 15. p. 80-

80.  

https://drive.google.com/open?id=1prCGj_4FRdcSo9qDrBCidnpqjxKqFcyq  

 

29. AMARAL, T. M.; NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E.; BANHARA, J. R.  The 

development and research stage of a forest evaluation performance system - the 

monitor. In: 3rd Iberian American Symposium on Forest Management and 

Economics and 11th Symposium on System Analysis in Forest Resources, 2005, 

Ubatuba. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 2005. v. 15. p. 83-83. 

https://drive.google.com/open?id=1hhoIGSXXibvI6FWZWuTLRlbOMJYBNC1c  

 

30. NOBRE, S. R.; TORRES, A. G.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Application of MRP concepts 

to the definition of annual operational forest plans. In: 3rd Iberian American 

Symposium on Forest Management and Economics and 11th Symposium on System 

Analysis in Forest Resources, 2005, Ubatuba. Série Técnica IPEF. Piracicaba: IPEF, 

2005. v. 15. p. 89-90. 

https://drive.google.com/open?id=1TrDpmZZIjFsfBnDNrCmAiSFKuQUlXe7m  

 

31. DIAZ-BALTEIRO, L.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Influence of carbon sequestration in 

an optimal set of coppice rotations for Eucalyptus plantations with non-deterministic 

variables. In: IUFRO Div. 4 International Meeting - Managing Forest Ecosystems: 

the Challenges of Climate Change, 2006, Palencia, Spain. Proceedings of the IUFRO 

https://drive.google.com/open?id=1jkIlkbjIbYJh_7awrAlIUXXfGP__0zbp
https://drive.google.com/open?id=1prCGj_4FRdcSo9qDrBCidnpqjxKqFcyq
https://drive.google.com/open?id=1hhoIGSXXibvI6FWZWuTLRlbOMJYBNC1c
https://drive.google.com/open?id=1TrDpmZZIjFsfBnDNrCmAiSFKuQUlXe7m
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Div. 4, 2006 International Meeting. Valladolid, Spain: Cuatro Elementos Editorial, 

2006. p. 15-15. 

https://drive.google.com/open?id=14X8rTFm3zXsAwGRyE5_l_dl0sSxmtpy2  

 

32. CUTOLO, A. P. RODRIGUEZ, L. C. E. Obstáculos à adoção de um SGA (Sistemas 

de Gestão Ambiental – ISSO 14000) em “campi” universitários – um estudo de caso 

no campus USP em Piracicaba. In: 14º Simpósio de Iniciação Científica e 

Tecnológica da USP – SIICUSP, 2006, Publicações do 14º SIICUSP. Piracicaba, SP.  

https://drive.google.com/open?id=1FTuuTEHgOyXz06RzmWa7cT4kB0NotvLF  

 

33. TINTO, F. H.; VIANA, V. M. RODRIGUEZ, L. C. E. Caracterização sócioambiental 

de duas comunidades situadas na região do baixo Rio Negro – AM. In: 14º Simpósio 

de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP, 2006, Publicações do 14º 

SIICUSP, 2006. Piracicaba, SP.  

https://drive.google.com/open?id=1DBvn1QN0iG2T0bV-5gaQV4WFfn4aThy1  

 

34. VICENSOTTI, J.; RODRIGUEZ, L. C. E. Obstáculos à adoção de um SGA (Sistemas 

de Gestão Ambiental – ISSO 14000) em “campi” universitários – um estudo de caso 

no campus USP em Piracicaba – FASE II. In: 15º Simpósio de Iniciação Científica e 

Tecnológica da USP – SIICUSP, 2007, Publicações do 15º SIICUSP, 2007. 

Piracicaba, SP.  

https://drive.google.com/open?id=1aUp86zz7FsSl4Tncd4JoUw7QO_ES6GGc  

 

35. RODRIGUEZ, L. C. E. Iniciativas em desarrollo a nivel mundial com el fin de 

identificar criterios indicadores de sustentabilidad para el sector forestal - Evento: 

XI Congresso Forestal Mundial Antalya. p. 18-19. 2007. 

 

36. RODRIGUEZ, L. C. E. Optimum set of coppice rotations for wood and carbon 

production in eucalyptus plantations - a comparison of results in Brazil and Spain. 

Conference on the Economics and Management of High Productivity Plantations - 

Lugo, Espanha 2007, International Meeting…, 2007, p. 82. 

https://drive.google.com/open?id=1wpmdbxrJgbhuGab2IKGKcCZ05d1ROq2Z  
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https://drive.google.com/open?id=1wpmdbxrJgbhuGab2IKGKcCZ05d1ROq2Z
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37. GIOCONDO, N. F. A.; RODRIGUEZ, L. C. E. Obstáculos à adoção de um SGA 

(Sistemas de Gestão Ambiental – ISSO 14000) em “campi” universitários – um 

estudo de caso no campus USP em Piracicaba – FASE III. In: 15º SIICUSP, 2008, 

Publicações do 16º SIICUSP, 2008. 

https://drive.google.com/open?id=1EFlR6BdvRp3ZSa1WpyjPIyagSV03K9p5  

 
38. MACHADO, G. C.; RODRIGUEZ, L. C. E.; MOREIRA, J. M. M. A. P. Monitored 

Deforestation on Public and Non-public Forests in the Brazilian Amazon. In: XIII 

Congreso Forestal Mundial, 2009, Buenos Aires. Presentaciones - XIII Congreso 

Forestal Mundial, 2009. 

 

39. NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E. How to integrate the results of the country 

reports in the semantic wiki. In: International Scientific Conference Implementation 

of DSS into the Forestry Practice, 2010, International Scientific…, 2010, p. 13. 

https://drive.google.com/open?id=1o0SSOCUHuT4u_haZWHka-M9A4eF6fEKm  

 

40. GORGENS, E. B.; RODRIGUEZ, L. C. E.; COOPS, N.; SILVA, A. G. P.; SILVA, C. 

A. Influence of LiDAR data projection in DTM generation. In: SilviLaser 2012. First 

Return, 2012, Vancouver. Program and Abstracts. Vancouver: University of British 

Columbia, 2012. p. 119-119.  

https://drive.google.com/open?id=1B7HzfUDkfObCGEgeG-a8BIbiKjfAwPvE  

 

41. COLEONI, C. M.; BELON, M. G. T.; MORGADO, R. P.; RODRIGUEZ, L. C. E. 

Projeto Municípios Sustentáveis como estratégia de formação aos cursos de Gestão 

Ambiental: uma iniciativa do curso de Gestão Ambiental da ESALQ/USP. In: 

Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP, 2012, 

Publicações do 19º SIICUSP, 2012. Piracicaba, SP. 

https://drive.google.com/open?id=1OGZlGtqA6ZDokbGsVgAO9k_0pk8Bs_dl  

 

42. CEGATTA, I. R.; GORGENS, E. B.; SILVA, A. G. P.; RODRIGUEZ, L. C. E. 

Comparação de métricas laser de parcela circular e quadrada na modelagem 

baseada em área de Eucalyptus spp. In: 21º Simpósio de Iniciação Científica e 

Tecnológica da USP – SIICUSP, 2013, Publicações do 21º SIICUSP, 2013. 

Piracicaba, SP. 

https://drive.google.com/open?id=1EFlR6BdvRp3ZSa1WpyjPIyagSV03K9p5
https://drive.google.com/open?id=1o0SSOCUHuT4u_haZWHka-M9A4eF6fEKm
http://lattes.cnpq.br/2266409430041146
https://drive.google.com/open?id=1B7HzfUDkfObCGEgeG-a8BIbiKjfAwPvE
https://drive.google.com/open?id=1OGZlGtqA6ZDokbGsVgAO9k_0pk8Bs_dl
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https://drive.google.com/open?id=14Qj2nJZFvFSf7kqJ_KSjwhYclMFmSxR_  

 

43. MENECHELI FILHO, H. T.; SILVA, A. G. P.; FERREIRA, V. P.; RODRIGUEZ, L. 

C.  Utilização do LiDAR terrestre para cálculo do volume individual de Pinus spp. a 

partir da relação alométrica entre o segmento basal e o volume individual. In: 23º 

Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP, 2015, 

Publicações do 23º SIICUSP, 2015. Piracicaba, SP.  

https://drive.google.com/open?id=1r_OZ57bUKs0GcI8YD_UC20LumIkyWM8x  

 

44. SIMONETTI, J. C.; ALMEIDA, R. M.; ABIB, T. H.; RODRIGUEZ, L. C. E. Análise 

do efeito da face de exposição solar sobre o adensamento do dossel florestal por meio 

de dados LiDAR. In: 24º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – 

SIICUSP, 2016, Publicações do 24º SIICUSP, 2016. Piracicaba, SP.  

https://drive.google.com/open?id=1v5ZyKucsBEm1abZaJtRS3_hjgp1G6pU3  

 

45. ZANDONÁ, B. F.; RODRIGUEZ, L. C. E. Evolução da produção científica florestal 

com LiDAR. In: 24º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – 

SIICUSP, 2016, Publicações do 24º SIICUSP, 2016. Piracicaba, SP.  

https://drive.google.com/open?id=1KeMueaiGtkyz5deMT_WwITZP7aMnyZub  

 

46. ALMEIDA, R. M.; SIMONETTI, J.; ABIB, T. H.; RODRIGUEZ, L. C. E. Análise do 

efeito da face de exposição solar sobre a altura do dossel florestal por meio de dados 

LiDAR. In: In: 24º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – 

SIICUSP, 2016, Publicações do 24º SIICUSP, 2016. Piracicaba, SP.  

https://drive.google.com/open?id=11ExPLbSwYtQ_6-bKwFAzkCmnBmjCcVF4  

 

47. CONTO, T.; RODRÍGUEZ, L. C. E. Co-registration of point clouds produced by a 

low cost mobile laser scanning platform for measuring tree attributes. In: SilviLaser, 

2017, Virginia. Abstract..., 2017. p. 74-74. 

https://drive.google.com/open?id=1m6Mu1Vp7MMNjSiHmvk04E0USOpqg3bQt  

 

48. CULLEN, L.; JENKINS, C.; UEZU. A.; LIMA, F.; RODRÍGUEZ, L. C. E. Technology 

development for valuing ecosystem services and natural capital in restoration 

projects. In: SER 2017, 2017, Foz do Iguaçu. Book of Abstract, 2017. p. 224-224. 

https://drive.google.com/open?id=14Qj2nJZFvFSf7kqJ_KSjwhYclMFmSxR_
https://drive.google.com/open?id=1r_OZ57bUKs0GcI8YD_UC20LumIkyWM8x
https://drive.google.com/open?id=1v5ZyKucsBEm1abZaJtRS3_hjgp1G6pU3
https://drive.google.com/open?id=1KeMueaiGtkyz5deMT_WwITZP7aMnyZub
https://drive.google.com/open?id=11ExPLbSwYtQ_6-bKwFAzkCmnBmjCcVF4
http://www.cpe.vt.edu/silvilaser2017/SilviLaser2017_Program.pdf
http://www.cpe.vt.edu/silvilaser2017/SilviLaser2017_Program.pdf
https://drive.google.com/open?id=1m6Mu1Vp7MMNjSiHmvk04E0USOpqg3bQt
http://ser2017.org/ser2017_livroresumos-site.pdf
http://ser2017.org/ser2017_livroresumos-site.pdf
http://ser2017.org/ser2017_livroresumos-site.pdf
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https://drive.google.com/open?id=1iypkKHzV5qxaSgHiYgPUzZCvn0tnXzae  

 

49. RODRÍGUEZ, L. C. E.; AMARAL, L. G. C.; UEZU. A.; JENKINS, C.; LIMA, F.; 

CULLEN, L.; TENORIO, S. Airborne laser scanning as a tool to monitor above 

ground biomass in restored corridors connecting protected area. In: SER, 2017, Foz 

do Iguaçu. Book of Abstracts, 2017. p. 224-224. 

https://drive.google.com/open?id=1a4ENkFMC39EYDzWxxobeq7nqhwmpTlqO  

 

50. NOBRE, S. R.; DIAZ-BALTEIRO, L.; RODRÍGUEZ, L. C. E.; ZONETE, M. F. Forest 

restoration with a native species Paricá in Amazon: a generalizable model to support 

forest management. In: IUFRO, 2017, Freiburg. Abstracts..., 2017. p. 51-51. 

https://drive.google.com/open?id=1PrOXNbJfA3DhSktIo0z_jL9sK3gEwTFw  

 

51. AMARAL, L. G. C.; ABIB, T. H.; LARANJA, D. C. F.; UEZU. A.; JENKINS, C.; LIMA, 

F.; CULLEN, L.; TENORIO, S.; RODRÍGUEZ, L. C. E. A multi temporal ALS 

assessment to monito the growth of above ground forest carbon in restored corridors 

connecting natural reserves in Brazil. In: IUFRO, 2017, Freiburg. Abstracts..., 2017. 

p. 71-71. 

https://drive.google.com/open?id=1YteS0TLGRcX6NGWtvOiCpXWCdE0rYldB  

 

52. RODRÍGUEZ, L. C. E.; CONTO, T.; HAMAMURA, C.; ALMEIDA, G. Shifting from 

conventional forest mensuration to terrestrial laser scanning in Brazil. In: 

Symposium on Systems Analysis in Forest Resources, 2017, Suquamish. Abstracts..., 

2017. p. 62-62. 

https://drive.google.com/open?id=1Dzvhzzn0td106mSrPBUacX6KRODx-ncn  

 

53. NOBRE, S. R.; DIAZ-BALTEIRO, L.; RODRÍGUEZ, L. C. E.; ZONETE, M. F. A 

generalizable MCDA model to support the management of Brazilian Forest 

plantations: the Paricá and Eucalyptus cases. In: Symposium on Systems Analysis in 

Forest Resources, 2017, Suquamish. Abstract, 2017. p. 71-71. 

https://drive.google.com/open?id=1PX6rKuO-qT3KAdqKoKOlWnSnt6UmyrmH  

 

https://drive.google.com/open?id=1iypkKHzV5qxaSgHiYgPUzZCvn0tnXzae
http://lattes.cnpq.br/7069315698871705
http://ser2017.org/ser2017_livroresumos-site.pdf
http://ser2017.org/ser2017_livroresumos-site.pdf
https://drive.google.com/open?id=1a4ENkFMC39EYDzWxxobeq7nqhwmpTlqO
http://lattes.cnpq.br/3405200669404849
http://lattes.cnpq.br/3660358660588930
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf
https://drive.google.com/open?id=1PrOXNbJfA3DhSktIo0z_jL9sK3gEwTFw
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf
https://drive.google.com/open?id=1YteS0TLGRcX6NGWtvOiCpXWCdE0rYldB
http://lattes.cnpq.br/7069315698871705
http://depts.washington.edu/ssafr17/SSAFR2017_Program.pdf
http://depts.washington.edu/ssafr17/SSAFR2017_Program.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Dzvhzzn0td106mSrPBUacX6KRODx-ncn
http://lattes.cnpq.br/3405200669404849
http://lattes.cnpq.br/3660358660588930
http://depts.washington.edu/ssafr17/SSAFR2017_Program.pdf
http://depts.washington.edu/ssafr17/SSAFR2017_Program.pdf
http://depts.washington.edu/ssafr17/SSAFR2017_Program.pdf
https://drive.google.com/open?id=1PX6rKuO-qT3KAdqKoKOlWnSnt6UmyrmH
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54. ABIB, T. H.; RODRIGUEZ, L. C. E. Combining Euclidean distances and LiDAR 

metrics to study the edge effect in forest plantations neighboring other land uses. In: 

SilviLaser, 2017, Virginia. Abstract..., 2017. p. 49-49. 

https://drive.google.com/open?id=1gFs9kYYY6krMAm3GqQ8yW-RADjJhMDHu  

 

2.5. Livros Publicados ou Organizados 

 

1. BATISTA, J. L. F.; RODRIGUEZ, L. C. E.; COUTO, H. T. Z. Livro Técnico - 

Mensuração e Gerenciamento de Pequenas Florestas - Desenvolvido para a 

disciplina LCF-581 Silvicultura do Curso de Graduação em Agronomia da 

ESALQ/USP. 1995.  

https://drive.google.com/open?id=1xKWup8YDkYeNqNxqdnzVkB91_8BuMEpZ  

 

2. RODRIGUEZ, L. C. E. (Org.); POGGIANI, F. (Org.). Memória do II workshop sobre 

Monitoramento Ambiental em Áreas Florestadas. Piracicaba: IPEF, 1998. v. 1. 96 p.  

https://drive.google.com/open?id=10piEaFs05YOh1ui7cvJf7lroiO21-C1i  

 

3. FERREIRA FILHO, J. B. S; SAAD, M. R. M.; D'ARCE, M. A. B. R.; AZEVEDO, R. 

A.; RODRIGUEZ, L. C. E. (Org.). Livro da Pesquisa ESALQ - 1998-1999, 2001, 85 

p. 

https://drive.google.com/open?id=100rWbFrnY9KFhGyE4NJVekS3e5BC9GiI  

 

4. RODRIGUEZ, L.C.E. (Org.). Memória do 1o. Simpósio Ibero-Americano de Gestão 

e Economia Florestal. Piracicaba: Série Técnica IPEF, v.14, n. 34, IPEF, 2001. 240 

p.  

https://drive.google.com/open?id=1AAhyFfi4zxcCPzJzvyHMasjwA_aX4k1-  

 

5. RODRIGUEZ, L.C.E. (Org.). Ciência e Tecnologia no Setor Florestal Brasileiro - 

diagnóstico, prioridades e modelo de financiamento. 1. ed. Piracicaba: IPEF, 2002.  

https://drive.google.com/open?id=1Stoue1Ro5GZZRe4W_m1x24V-E3LJYBpK  

 

http://www.cpe.vt.edu/silvilaser2017/SilviLaser2017_Program.pdf
http://www.cpe.vt.edu/silvilaser2017/SilviLaser2017_Program.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gFs9kYYY6krMAm3GqQ8yW-RADjJhMDHu
https://drive.google.com/open?id=1xKWup8YDkYeNqNxqdnzVkB91_8BuMEpZ
https://drive.google.com/open?id=10piEaFs05YOh1ui7cvJf7lroiO21-C1i
https://drive.google.com/open?id=100rWbFrnY9KFhGyE4NJVekS3e5BC9GiI
https://drive.google.com/open?id=1AAhyFfi4zxcCPzJzvyHMasjwA_aX4k1-
http://www.cgee.org.br/atividades/redirect.php?idProduto=1662
http://www.cgee.org.br/atividades/redirect.php?idProduto=1662
https://drive.google.com/open?id=1Stoue1Ro5GZZRe4W_m1x24V-E3LJYBpK
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6. MACHADO NETO, R.; RODRIGUEZ, L. C. E.; FERREIRA FILHO, J. B. S.; SAAD, 

M. R. M.; D'ARCE, M. A. B. R.; AZEVEDO, R. A. Livro da Pesquisa ESALQ – Encarte 

de Estatísticas. Piracicaba: USP/ESALQ, 2000-2001, 2003. 85 p. 

https://drive.google.com/open?id=195gjiuS4enp4wIj1vNKnsCw6GLzLmFpQ  

 

7. RODRIGUEZ, L. C. E.; BACHA, C. J. C. Análise Econômica do projeto de 

exploração de impacto reduzido na Floresta Nacional do Tapajós. Piracicaba: IPEF, 

2004. v. 1. 83 p.  

 

8. BACHA, C. J. C.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Impactos sócio-econômicos do Projeto 

ITTO na Floresta Nacional do Tapajós. Piracicaba: IPEF, 2004. 20 p.  

https://drive.google.com/open?id=1RO4w_KQ-mYYTv7GgJCJ0FYSepGcxE2gP  

 

9. RODRIGUEZ, L. C. E. Internationally traded Brazilian Tropical sawnwood, veneer 

and plywood - discrepancies on export/import statistics. Yokohama: ITTO, 2004. p. 

26. 

https://drive.google.com/open?id=1K7fpBAbAQeq7lRsa7vfoMAEYZkHTEms7  

 

10. RODRIGUEZ, L. C. E.; VAN BUEREN, E. L. Revised ITTO system for technical 

appraisal of project proposals and pre-project proposals based on a qualifying 

method for assessment using award criteria and weighted scores. Yokohama: ITTO, 

2005. 26 p.  

 

11. RODRIGUEZ, L. C. E. (org.). Proceedings of the third Iberian American Symposium 

on Forest Management and Economics. Editora Executiva: Piracicaba, 2005. 102 p.  

https://drive.google.com/open?id=10WHGxSiTP_Q30BXnAkLHjri3qWBr_iQD  

 

12. STAPE, J. L.; SOUZA, V. C.; TORRADO, P. V.; RODRIGUEZ, L. C. E. Conhecendo 

o Pantanal 8: Estimativas das taxas de sequestro de carbono na Reserva Particular 

do Patrimônio Natural SESC Pantanal. Rio de Janeiro: SESC / Serviço Social do 

Comércio, 2011. 143 p. 

https://drive.google.com/open?id=1FMJfyXQaxK4iDI9EaJb60lzdOJrl4FdO  

 

https://drive.google.com/open?id=195gjiuS4enp4wIj1vNKnsCw6GLzLmFpQ
http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2351/Competition/Final%20Report.pdf
http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2351/Competition/Final%20Report.pdf
https://drive.google.com/open?id=1RO4w_KQ-mYYTv7GgJCJ0FYSepGcxE2gP
https://drive.google.com/open?id=1K7fpBAbAQeq7lRsa7vfoMAEYZkHTEms7
https://drive.google.com/open?id=10WHGxSiTP_Q30BXnAkLHjri3qWBr_iQD
http://lattes.cnpq.br/5254476417464812
http://lattes.cnpq.br/3097898945075293
https://drive.google.com/open?id=1FMJfyXQaxK4iDI9EaJb60lzdOJrl4FdO
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13. GORGENS, E. B.; SILVA, A. G. P.; RODRIGUEZ, L. C. E. LiDAR: aplicações 

florestais. Curitiba: CRV, 2014. 132 p. 

https://drive.google.com/open?id=1chAcbK8CHLRI0praLByDazpV2r4p0_lU  

 

14. BORGES, J. G.; DIAZ-BALTEIRO, L.; MCDILL, M.; RODRIGUEZ, L. C. E. The 

Management of Industrial Forest Plantations: Theoretical Foundations and 

Applications (Managing Forest Ecosystems). Berlim: Springer, 2014. 400 p. 

https://drive.google.com/open?id=1C0Y24-GRrJ-gmJNa4EPb6HxBIBAKsQbs  

 

2.6. Capítulos de Livros  

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E. Florestar Estatístico - Informativo Quadrimestral sobre o 

setor florestal paulista. 1995, p. 11-17. ISSN 0104-3048. 

 

2. FARIA, L. C.; RODRIGUEZ, L. C. E. Aplicabilidade do biossólido em plantações 

florestais: Avaliação do potencial de uso do resíduo da ETE de Barueri, SP. In: 

BETTIOL, W.; CAMARGO, O. A. (Org.). Impacto ambiental do uso agrícola do lodo 

de esgoto. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2000. p. 209-213.  

https://drive.google.com/open?id=1Amm1PLjkE0RpqAGvP4K_LBr7q8twqfks  

 

3. BACHA, C. J. C.; ESTRAVIZ-RODRIGUEZ, L. C. Viabilidade econômica do Projeto 

Tapajós. In: PEREIRA JR, R. A. (Org.). Floresta Nacional de Tapajós: Experiências 

e Lições para a Implementação de Manejo Florestal em Unidade de Conservação. 1 

ed. Brasília: Brasília, 2006. p. 115-152. 

https://drive.google.com/open?id=1W60LFnQgVGx-tpmpP0hAvYD_vc86-L8L  

 

4. BACHA, C. J. C.; ESTRAVIZ-RODRIGUEZ, L. C. Impactos socio-econômicos do 

Projeto Tapajós. In: PEREIRA JR, R. A. (Org.). Floresta Nacional de Tapajós: 

Experiências e Implementações de Manejo Florestal em Unidades de Conservação. 

1 ed. Brasília: Brasília, 2006. p. 91-114.  

https://drive.google.com/open?id=1-3vOaxUk3kpcvmUvsOuDhOjCmJ_FDCT3  

 

https://drive.google.com/open?id=1chAcbK8CHLRI0praLByDazpV2r4p0_lU
https://drive.google.com/file/d/1spgcJP9fY6DkPONWS3yDIqDKMOzq8kRY/view
https://drive.google.com/file/d/1spgcJP9fY6DkPONWS3yDIqDKMOzq8kRY/view
https://drive.google.com/file/d/1spgcJP9fY6DkPONWS3yDIqDKMOzq8kRY/view
https://drive.google.com/open?id=1C0Y24-GRrJ-gmJNa4EPb6HxBIBAKsQbs
https://drive.google.com/open?id=1Amm1PLjkE0RpqAGvP4K_LBr7q8twqfks
https://drive.google.com/open?id=1W60LFnQgVGx-tpmpP0hAvYD_vc86-L8L
https://drive.google.com/open?id=1-3vOaxUk3kpcvmUvsOuDhOjCmJ_FDCT3
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5. BACHA, C. J. C.; ESTRAVIZ-RODRIGUEZ, L. C.  Impactos socio-econômicos del 

proyecto Tapajós. In: PEREIRA JR, R. A. (Org.). Floresta Nacional de Tapajós: 

Experiencias y Lecciones para la implementación de Manejo Forestal en Unidades 

de Conservación.1 ed. Brasília: Brasília, 2006. p. 91-114. 

https://drive.google.com/open?id=1i8qFk9HwDxhohdrl9HCB7TTYlNUt36ch  

 

6. RODRIGUEZ, L. C. E.; BACHA, J. C. Economic feasibility of the Tapajós. In: 

PEREIRA JR.  R.  A. Tapajós National Forest: Experiences and Lessons for 

Implementing Forest Management in Conservation Units. Brasília: Brasília, 2006, p. 

111-144.  

 

7. DIAZ-BALTEIRO, L.; RODRIGUEZ, L. C. E. Influence of Carbon Sequestration in 

an Optimal Set of Coppice Rotations for Eucalyptus Plantations. In: BRAVO, F.; 

LEMAY, V.; JANDL, R.; von GADOW, C. (Org.). Managing Forest Ecosystems: The 

Challenge of Climate Change. 1 ed. USA: Springer, 2008. p. 119-136. 

https://drive.google.com/open?id=17ivI01kTGTIBs2lKAMHr83-y9NrNH_zS  

 

8. RODRIGUEZ, L. C. E.; PASALODOS-TATO, M.; DIAZ-BALTEIRO, L.; MC 

TAGUE, J. P. The Importance of industrial Forest Plantations. In: BORGES, J. G.; 

DIAZ-BALTEIRO, L.; MCDILL, M.; RODRIGUEZ, L. C. E. The Management of 

Industrial Forest Plantations: Theoretical Foundations and Applications. Berlim: 

Springer, 2014. p. 3-26. 

https://drive.google.com/open?id=1YtD2SHKvyg6GfxMi91M1oJBpe5MrfJR-  

 

9. DIAZ-BALTEIRO, L.; ROMERO, C.; RODRIGUEZ, L. C. E.; NOBRE, S. R.;  

BORGES, J. G. Economics and management of industrial forest plantations. In: 

BORGES, J. G.; DIAZ-BALTEIRO, L.; MCDILL, M.; RODRIGUEZ, L. C. E. The 

Management of Industrial Forest Plantations: Theoretical Foundations and 

Applications. Berlim: Springer, 2014. p. 121-170. 

https://drive.google.com/open?id=1Gd4nkhLfELAJCHxvhe6F_Bbvyn1hS613  

 

10. NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E. Integrating Nursery and Planting Activities. 

In: BORGES, J. G.; DIAZ-BALTEIRO, L.; MCDILL, M. E.; RODRIGUEZ, L. C. E. 

https://drive.google.com/open?id=1i8qFk9HwDxhohdrl9HCB7TTYlNUt36ch
https://drive.google.com/open?id=17ivI01kTGTIBs2lKAMHr83-y9NrNH_zS
https://drive.google.com/file/d/1XJ75_iaK5j5o--OchXcWt5GzuO5x0aGK/view
https://drive.google.com/open?id=1YtD2SHKvyg6GfxMi91M1oJBpe5MrfJR-
https://drive.google.com/file/d/1vfssnu72aLB0AKDMotmSYme-hPnVgpdn/view
https://drive.google.com/open?id=1Gd4nkhLfELAJCHxvhe6F_Bbvyn1hS613
http://lattes.cnpq.br/3405200669404849
https://drive.google.com/file/d/1SbulaYTxNSi5_2ip1gLNuqbKtoy7BDp6/view
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(Org.). The Management of Industrial Forest Plantations Theoretical Foundations 

and Applications. Heidelberg: Springer, 2014. p. 347-371. 

https://drive.google.com/open?id=163yR63xNhKHA6S95UvAkDIJTO_YD__xb  

 

11. RODRIGUEZ, L. C. E.; NOBRE, S. R. The use of forest decision support systems in 

Brazil. In: BORGES, J. G; NORDSTRÖM, E. M; GARCIA-GONZALO, J.; HUJALA, 

T.; TRASOBARES, A. (Org.). Computer-based tools for supporting foerst 

management: the experience and the expertise world-wide. Umea: Department of 

Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences, 2014. p. 

33-47.  

https://drive.google.com/open?id=1hAIwwlx_Kgt4tvOw-9rfUcurzytaTv8g  

 

12. BORGES, J. G.; NORDSTROM, E. M.; HUJALA, T.; GARCIA-GONZALO, J.; 

TRASOBARES, A.; RODRIGUEZ, L. C. E. Addressing forest management planning 

problems with computerized tools. A syntesis of the experience world-wide. In: 

BORGES, J. G; NORDSTRÖM, E. M; GARCIA-GONZALO, J.; HUJALA, T.; 

TRASOBARES, A. (Org.). Computer-based tools for supporting forest management: 

The experience and the expertise world-wide. Umea: Department of Forest Resource 

Management, Swedish University of Agricultural Sciences, 2014. p. 484-503.  

https://drive.google.com/open?id=1C_5t-Qx4CbSoj2Oq1qBB15dna40V6p-R  

 

13. DIAZ-BALTEIRO, L.; RODRIGUEZ, L. C. E. Influence of Carbon Sequestration in 

an Optimal Set of Coppice Rotations for Eucalyptus Plantations. In: BRAVO, F. 

LEMAY, JANDL, R. Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate 

Change, Switzerland: Springer, 2017. p. 187 – 2014.  

https://drive.google.com/open?id=1PK6T7NSIUgkuz4Oa8aJ7tG4quVhIBt9N  

 

2.7. Textos em Jornais e Revistas  

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E. Brazil Has Problems: What to do with the Amazon. The 

Campus Green, Athens, GA, USA, v. 5, p. 7 - 10, 15 ago. 1991. 

https://drive.google.com/open?id=195o0MmhnJoCyG_6l5In-XVlkis4Vrupx  

 

https://drive.google.com/open?id=163yR63xNhKHA6S95UvAkDIJTO_YD__xb
http://lattes.cnpq.br/3405200669404849
http://pub.epsilon.slu.se/11417/7/borges_jg_etal_140825.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/11417/7/borges_jg_etal_140825.pdf
https://drive.google.com/open?id=1hAIwwlx_Kgt4tvOw-9rfUcurzytaTv8g
http://pub.epsilon.slu.se/11417/7/borges_jg_etal_140825.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/11417/7/borges_jg_etal_140825.pdf
https://drive.google.com/open?id=1C_5t-Qx4CbSoj2Oq1qBB15dna40V6p-R
https://drive.google.com/file/d/1wQ1awa6Iz4EQGthW_2x_0JzkleRbhTjI/view
https://drive.google.com/file/d/1wQ1awa6Iz4EQGthW_2x_0JzkleRbhTjI/view
https://drive.google.com/open?id=1PK6T7NSIUgkuz4Oa8aJ7tG4quVhIBt9N
https://drive.google.com/open?id=195o0MmhnJoCyG_6l5In-XVlkis4Vrupx
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2. RODRIGUEZ, L. C. E. Iniciativas en desarrollo a nivel mundial con el fin de 

identificar criterios indicadores de sustentabilidad para el sector forestal, Uruguay 

Forestal, 7 (16) 1997. p. 18-19. 

https://drive.google.com/open?id=1cltv2ISTa-BFnU6dvCil24UEio32sqUh  

 

3. BUENO, A. R. S.; RODRIGUEZ, L. C. E.  Indústria brasileira de papel e celulose: 

evolução recente e perspectivas. Preços Agrícolas, Piracicaba, v. 11, n. 123, p. 5-8, 

1997. 

https://drive.google.com/open?id=1foqsx-iuLYGHQTzbA1OV3ZFyiZq4Jhxi  

 

4. RODRIGUEZ, L. C. E.; RODRIGUES, F. A. Plantios florestais: rentabilidade e visão 

de longo prazo. Preços Agrícolas, Piracicaba, v. 14, n. 155, p. 10-12, 1999.  

https://drive.google.com/open?id=1NYXKWUgnzhUapDEPjDY6lS_wh153uV1K  

 

5. RODRIGUEZ, L. C. E.; FARIA, L. C. Destinação de resíduos produzidos em estações 

de tratamento de esgoto. - Boletim Informativo - Qualidade de Vida - ESALQ - 

Departamento de Economia Aplicada - Ano 2 - Número 8, 2000. 

https://drive.google.com/open?id=124LKAcww--q97rFfYcIDyo_Idn9soUc1  

 

6. RODRIGUEZ, L. C. E.  Tornando o planejamento florestal menos complexo. A 

Madeira, Curitiba, p. 66 - 66, 03 set. 2001. 

https://drive.google.com/open?id=1HcwTbJQqbji98Vks8t54ET7orPSA7BCa  

 

7. RODRIGUEZ, L. C. E. Modernização do setor depende de mais investimentos. Visão 

Agrícola, Piracicaba, v. 4, p. 72 - 75. 2005. 

https://drive.google.com/open?id=1Bk0S-0_FXp6D_m76EK2SRe9NgYaOfAi1  

 

8. BACHA, C. J. C.; RODRIGUEZ, L. C. E. The people of Tapajós: Local communitities 

in The Tapajós National Forest are positive about logging but should be more 

involved in both management and the sharing of benefits. Tropical Forest Update, 

Japão, v. 15(4), p. 10 - 11. 2005.  

https://drive.google.com/open?id=1xm0FJiucGuwW5_yNNqlG8mi8bi3wSw7a  

 

https://drive.google.com/open?id=1cltv2ISTa-BFnU6dvCil24UEio32sqUh
https://drive.google.com/open?id=1foqsx-iuLYGHQTzbA1OV3ZFyiZq4Jhxi
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0103-2003200200030000400015&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0103-2003200200030000400015&lng=pt
https://drive.google.com/open?id=1NYXKWUgnzhUapDEPjDY6lS_wh153uV1K
https://drive.google.com/open?id=124LKAcww--q97rFfYcIDyo_Idn9soUc1
https://drive.google.com/open?id=1HcwTbJQqbji98Vks8t54ET7orPSA7BCa
https://drive.google.com/open?id=1Bk0S-0_FXp6D_m76EK2SRe9NgYaOfAi1
http://www.itto.int/sfm_detail/id=11570000
http://www.itto.int/sfm_detail/id=11570000
http://www.itto.int/sfm_detail/id=11570000
https://drive.google.com/open?id=1xm0FJiucGuwW5_yNNqlG8mi8bi3wSw7a
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9. RODRIGUEZ, L. C. E. Desenvolvimento econômico sustentável da indústria de base 

florestal de geração de energia. Madeira, 2010, p. 26-30.  

https://drive.google.com/open?id=1JqJ512s8iP482csHgH1PFxn1W6orn5AT  

 

10. RODRIGUEZ, L. C. E.; SEGOVIA, T. V.; PALACIOS, J. C.; RAMOS, D. A. S. 

Ecuador´s new public forest information system. Tropical Forest Update, 24 (1) 2015. 

p. 11-13. 

https://drive.google.com/open?id=1oMZlxjjfnNrx0pqIEj2zJmfYW0FZq4Yb  

 

2.8. Prefácio  

 

1. 1. BORGES, J. G.; ERIKISSON, L. O; RODRIGUEZ, L. C. E.; GARCIA-GONZALO, 

J. Forest Management Decision Support Systems (FORSYS) Special Issue Preface. 

In: BORGES, J. G. (Ed.) Forest Systems. V. 22, p. 261, 2013.  

https://drive.google.com/open?id=19WKbcn5uHPX-ZKEbuaDgiFNlxUZkVuT7  

 

2.9. Demais Tipos de Produção Bibliográfica 

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E. Contribuição para o Boletim Informativo 

IPEF/LCF/ESALQ/USP 2 (18), dezembro de 1996. Programa de Reciclagem em 

Métodos Quantitativos supera expectativas. 

https://drive.google.com/open?id=1qQ7gc2R9l_zqkBW86QKVRqeFjWL50ab3  

 

2. RODRIGUEZ, L. C. E.; GUEDES, M. C.; GONÇALVES, J. L. M.  Manual do 

programa de pós-graduação em recursos florestais. Piracicaba: ESALQ/USP, 2004 

(Manual).  

 

3. FREITAS, J. V.; ESTRAVIZ-RODRIGUEZ, L. C.; JOELS, L. C. M.; AZEVEDO, T. R. 

Plano Anual de Outorga Florestal 2007 – 2008. Brasília: Ministério do Meio 

Ambiente, 2007.  

https://drive.google.com/open?id=1hSPrlaCVpMiK8qe6HOmgm2UVPdofR61g  

 

https://drive.google.com/open?id=1JqJ512s8iP482csHgH1PFxn1W6orn5AT
https://drive.google.com/open?id=1oMZlxjjfnNrx0pqIEj2zJmfYW0FZq4Yb
https://drive.google.com/open?id=19WKbcn5uHPX-ZKEbuaDgiFNlxUZkVuT7
https://drive.google.com/open?id=1qQ7gc2R9l_zqkBW86QKVRqeFjWL50ab3
http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/paof_2007_2008_%20v_final.pdf
https://drive.google.com/open?id=1hSPrlaCVpMiK8qe6HOmgm2UVPdofR61g
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4. ESTRAVIZ-RODRIGUEZ, L. C.; MOREIRA, J. M. M. A. P; MOREIRA, E. A.  Plano 

Anual de Outorga Florestal. Brasília: Ministério do Meio Ambiente 2009, 2008. 

(Manual).  

https://drive.google.com/open?id=13OqygelEcvBskVuAaCG-bdr8EqH0ie8A  

 

5. FREITAS, J. V.; ROSA, C. M. M.; BLIACHERIS, M.; MACHADO, G.; RODRIGUEZ, 

L. C. E.; CONDE, M.; UCHAGATA, M.; FANZERES, A. Gestão de Florestas Públicas 

– Relatório 2007, 2008.  

https://drive.google.com/open?id=1boZrE07HXMyOb9Mb8gFFXlfKFhLSdOXS  

 

6. RODRIGUEZ, L. C. E. Boletim CIAGRI (Centro de Informática do Campus Luiz de 

Queiroz), 2012 – 2013. 

https://drive.google.com/open?id=1nqMkYe9_srIHnxCo-aaK5sZ_OP-xfcGj  

 

2.10. Produção técnica  

 

Principalmente no início, enquanto eu me aprofundava e estudava sistemas 

matemáticos de apoio à decisão na área florestal, era essencial saber programar. Naquela 

época, a disponibilidade de software e a flexibilidade e capacidade de processamento dos 

sistemas então existentes, limitavam a utilização de técnicas matemáticas mais 

sofisticadas de análise e solução de problemas. Assim, justificava-se que os pesquisadores 

nessa área escrevessem os seus próprios programas de computador. Descrevo, a seguir, 

os que considero serem os mais importantes desse período. 

 

2.10.1. Software 

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E.  Gerador. Este foi o primeiro gerador de matrizes de 

programação linear para planejamento florestal que escrevi. Trata-se de um 

programa específico para o manejo de grandes povoamentos de eucaliptos 

vinculados ao abastecimento industrial. Escrito em FORTRAN é capaz de gerar as 

matrizes do modelo de programação linear necessárias para resolver o problema de 

otimização dos planos de corte de plantios de eucaliptos. A primeira versão surgiu 

em 1986 e usei um compilador que gerou um programa executável no sistema 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/paof_2009_vf_95.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/paof_2009_vf_95.pdf
https://drive.google.com/open?id=13OqygelEcvBskVuAaCG-bdr8EqH0ie8A
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=687
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=687
https://drive.google.com/open?id=1boZrE07HXMyOb9Mb8gFFXlfKFhLSdOXS
https://drive.google.com/open?id=1nqMkYe9_srIHnxCo-aaK5sZ_OP-xfcGj
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operacional DOS. Essa característica permitiu desde cedo que o programa fosse 

utilizado nos primeiros computadores de uso pessoal que começavam a se 

disseminar. Basicamente o programa gera uma matriz de dados com o modelo 

matemático básico de programação linear que apoia processos de planejamento da 

produção florestal baseados em regimes de talhadia simples, manejo típico em 

plantios de eucaliptos. O programa exige que os dados de entrada estejam 

organizados em um arquivo texto comum, produzido em qualquer processador de 

textos na forma “não documento”. A sua estrutura é bastante inflexível, exigindo 

muita atenção quando da preparação dos dados, mas foi um programa essencial que 

muito ajudou a disseminar o uso da programação linear como ferramenta e 

planejamento florestal no Brasil. 1989.  

 

2. RODRIGUEZ, L. C. E.; MCTAGUE, J. P.; STANSFIELD, W. F.  Forxgen – Gerador 

de matrizes para uso com o FORXCEL. Sistema para microcomputador voltado para 

a formulação de problemas de manejo florestal. Este programa prepara a entrada de 

dados para o programa FORXCEL, principal componente do sistema desenvolvido 

durante o doutorado para resolver grandes problemas de planejamento florestal. O 

programa funciona em ambiente DOS. 1993. 

https://drive.google.com/open?id=1W5uv-mKesVp-hwvp3WlSpyHyHTWTYjR6  

 

3. RODRIGUEZ, L. C. E.; MCTAGUE, J. P.; STANSFIELD, W. F.  Forxcel – 

Otimização de planos de manejo florestal. Sistema para microcomputadores voltado 

para a geração de planos de manejo florestal. A entrada de dados neste programa é 

auxiliada pelo programa FORXGEN. A seleção de planos de manejo é feita através 

do uso de técnicas de programação linear e de heurísticas especializadas. O sistema 

facilita também, através de rotinas eficientes e automatizadas, o cálculo dos 

coeficientes de produção para os diferentes planos de manejo considerados nos 

modelos, e seus respectivos valores econômicos. O programa deve ser executado em 

ambiente DOS. 1993. 

https://drive.google.com/open?id=1zJ8k8iBrhHnxFSdjId9-fBA4NQY7On1-  

 

4. RODRIGUEZ, L. C. E.; NOBRE, S. R.  Forex F – Programador de planos de manejo 

florestal. Este programa resulta numa versão atualizada do sistema 

FORXCEL/FORXGEN e é fruto do trabalho de orientação de mestrado de Silvana 

https://drive.google.com/open?id=1W5uv-mKesVp-hwvp3WlSpyHyHTWTYjR6
https://drive.google.com/open?id=1zJ8k8iBrhHnxFSdjId9-fBA4NQY7On1-
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Nobre. Esta parceria deu origem no futuro a uma série de outros sistemas que se 

disseminaram em cursos e entre as equipes de planejamento florestal da grande 

maioria das empresas florestais brasileiras. Para gerar planos de manejo florestal 

ótimos, este programa usa de heurísticas desenvolvidas inicialmente na minha tese 

de doutorado e posteriormente aprimoradas pela Silvana na sua dissertação de 

mestrado. O sistema apresenta uma eficiente interface com o usuário para o 

acompanhamento dos resultados de cada análise e pode ser executado em ambiente 

Windows. 1999. 

https://drive.google.com/open?id=16gNL4vS-WnVImt1PaeaZ04ratkngRnps  

 

5. NOBRE, S. R.; RODRIGUEZ, L. C. E.  SQLtool. O objetivo deste programa foi apoiar 

o ensino da linguagem SQL e o uso de bancos de dados relacionais em atividades de 

planejamento florestal. 1999. 

 

6. MIRAGAIA, C.; RODRIGUES, F. A.; RODRIGUEZ, L. C. E.; BORGES, J. G. inFlor. 

Este programa visa a organização de dados florestais, o qual foi financiado pelas 

seguintes agências: CNPq e USP (Brasil) e ICCTI e UTL/ISA (Portugal). 1999. 

 

7. STANSFIELD, W. F.; MCTAGUE, J. P.; RODRIGUEZ, L.C.E. FORXSILVA. Estados 

Unidos. Finalidade: A Silvicultural Stand Simulator For Use With Paradox 4.0: 

User'S Manual. Agência financiadora: BIA - Bureau of Indian Affairs and NAU - 

Northern Arizona University. 1995. 

https://drive.google.com/open?id=1jEX_bVMyVgqzaJAlHvA4twGEZm2MORzC  

 

2.11. Entrevistas e Comentários na Mídia 

 

1. RODRIGUEZ, L. C. E. 2ª Reunião de Filiadas do ProLIDAR. Assessoria de 

Comunicação da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Banco de 

Notícias on line. 2018. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=16gNL4vS-WnVImt1PaeaZ04ratkngRnps
http://lattes.cnpq.br/4436056383440710
http://lattes.cnpq.br/7069315698871705
https://drive.google.com/open?id=1jEX_bVMyVgqzaJAlHvA4twGEZm2MORzC
http://www4.esalq.usp.br/banco-de-noticias/2%C2%AA-reuni%C3%A3o-de-filiadas-do-prolidar
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PARTE E – ATIVIDADES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 

 

Ao longo de minha carreira na Universidade de São Paulo, participei ativamente 

de diversas atividades de gestão acadêmica, as quais são descritas a seguir. 

 

1. Funções Acadêmico-Administrativas na Universidade de São Paulo 

   

1.1. Chefia de Departamento 

 

1. Chefia do Departamento de Ciências Florestais em substituição ao seu titular no 

período de 17/07 a 31/07/2007. 

https://drive.google.com/open?id=15L7YCGhJgakfe-X8fH0yfouT_kJw_Eq9  

 

1.2. Membro de Conselho Departamental e de Comissão de Pós-

graduação 

 

1. Representante dos Auxiliares de Ensino no Conselho do Departamento de Ciências 

Florestais, LCF/ESALQ/USP (1986, 1987).  

 

2. Representante dos Professores Doutores no Conselho do Departamento de Ciências 

Florestais, ESALQ/USP (1998 a 2003). 

https://drive.google.com/open?id=1ZljTL_VzK5sdhP_QsM2rM4qCiaFa--D5  

 

3. Membro titular da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Recursos Florestais, ESALQ/USP (08/08/2016 – 07/08/2018). 

https://drive.google.com/open?id=1ee2mvFX0WGZMYtLQZD9jhWEg5wmVByXx  

 

1.3. Coordenador de Atividades e Projetos no Âmbito do 

Departamento 

 

1. Relator de Alterações no Regimento Interno do Departamento de Silvicultura, 

ESALQ/USP (1985). 

https://drive.google.com/open?id=14EWhkXkDdHRFDfGTGZt7gX0CjNTLJZAS  

https://drive.google.com/open?id=15L7YCGhJgakfe-X8fH0yfouT_kJw_Eq9
https://drive.google.com/open?id=1ZljTL_VzK5sdhP_QsM2rM4qCiaFa--D5
https://drive.google.com/open?id=1ee2mvFX0WGZMYtLQZD9jhWEg5wmVByXx
https://drive.google.com/open?id=14EWhkXkDdHRFDfGTGZt7gX0CjNTLJZAS
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2.  Membro da Comissão de Atividades Docentes do LCF/ESALQ/USP (1986 - 1987).  

 

3. Relator de documento enviado à Reitoria da USP propondo a contratação de novos 

docentes para o LCF/ESALQ/USP. Este documento resultou na criação de 5 novas 

vagas e construção de um novo prédio para o LCF (1986). 

https://drive.google.com/open?id=1lwWpRc1YycJqVVIXtMxjdWMrq245mFmG  

 

4. Membro de Comissão Especial para Coordenação de Pedido de Ampliação do 

Número de Funcionários do LCF/ESALQ/USP (10/1987). 

https://drive.google.com/open?id=1c0YWI-9feraQ1nI5jxWpR1Ybr_Z79qhy  

 

5. Relator de “Pedido de Abertura de Claro na Área de Manejo de Florestas 

Plantadas”, para o Departamento de Ciências Florestais, enviado à Diretoria da 

ESALQ/USP (04/1994). 

https://drive.google.com/open?id=1ORCiU_DQSRFXpAJh39NPltKcKOS9S10T  

 

6. Coordenador de Informática do LCF/ESALQ e IPEF. O projeto de informatização e 

de manutenção de uma rede interna de informática teve início em 1994.  Desde essa 

data como coordenador, o trabalho tem se concentrado em duas frentes: instalação 

da infraestrutura necessária e manutenção de servidores eficientes.  Contando hoje 

com mais de 100 microcomputadores conectados em rede a servidores NOVELL, 

UNIX e WINDOWS NT, o Departamento de Ciências Florestais é considerado um 

dos mais bem servidos no campus de Piracicaba.  Além de permitir o completo 

compartilhamento de arquivos, os serviços têm facilitado inúmeras tarefas 

administrativas e acadêmicas.  Plenamente integrado à Internet e em parceria com o 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais e a Biblioteca “Prof. Helládio do Amaral 

Mello”, esta rede permite também a manutenção de um serviço permanente de acesso 

a informações florestais conhecido como “Sistema Provedor de Informações” (1994 

–2017).  

 

7. Membro da Comissão de Coordenação das Estações Experimentais do Departamento 

de Ciências Florestais. O trabalho se concentrou na gestão das duas estações de 

pesquisa florestal, mantidas pelo departamento. A Estação Experimental de Itatinga 

https://drive.google.com/open?id=1lwWpRc1YycJqVVIXtMxjdWMrq245mFmG
https://drive.google.com/open?id=1c0YWI-9feraQ1nI5jxWpR1Ybr_Z79qhy
https://drive.google.com/open?id=1ORCiU_DQSRFXpAJh39NPltKcKOS9S10T
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ocupa uma área de aproximadamente 2.200 ha, dos quais 1.200 ha. Foram 

arrendados, através de concorrência pública. Na área não arrendada eram 

conduzidos aproximadamente 50 projetos em diversas áreas: educação ambiental, 

melhoramento florestal, silvicultura e hidrologia. A Estação Experimental de 

Anhembi abrange uma área de aproximadamente 500 ha., divididos em três glebas 

localizadas na margem esquerda da represa do rio Tietê. Com trabalhos iniciados a 

mais de quarenta anos, esta estação conta com aproximadamente 150 projetos de 

pesquisa. Além de proporcionarem área para pesquisa, as estações são fonte de 

sementes florestais, oportunidade de aulas práticas e sede de eventos ambientais para 

a comunidade local. As estações têm também como função, oferecer oportunidades 

básicas de ensino, pesquisa e extensão a todos os departamentos da ESALQ e outras 

unidades da USP (1994 a 1999). 

 

8. Relator do documento “Repensando o Convênio IPEF-USP”, que contribuiu para a 

reorganização do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (11/1994). 

https://drive.google.com/open?id=1ChzCtjUPLiM5s3yyuyGA72zr2KBEzZHz  

 

9. Membro da Comissão para Seleção de um Docente para o Departamento de Ciências 

Florestais na área de Manejo de Povoamentos Florestais junto ao LCF/ESALQ/USP, 

Piracicaba, SP (1995).  

 

10. Relator do “Guia para uso e gestão das estações experimentais e Solicitação de 

transporte (veículos do LCF)”, ESALQ/USP (03/1995). 

https://drive.google.com/open?id=1JkVXwhetk3r65qZmklk2QChLwVxlOUkg  

 

11. Membro Coordenador da Comissão de Contratação de um Técnico de Nível Superior 

para trabalhar como Extensionista e Educador Florestal nas Estações Experimentais 

administradas pelo Departamento de Ciências Florestais (05/1995).  

 

12. Membro da Comissão de Contratação de cinco Funcionários de Nível Básico e dois 

Técnicos de Nível Médio para Serviços de Campo e de Viveiro Florestal nas Estações 

Experimentais e no Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP (1995).  

 

https://drive.google.com/open?id=1ChzCtjUPLiM5s3yyuyGA72zr2KBEzZHz
https://drive.google.com/open?id=1JkVXwhetk3r65qZmklk2QChLwVxlOUkg
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13. Coordenador e Relator do “Metas e Diretrizes 1995-2000” do Departamento de 

Ciências Florestais da ESALQ/USP” (1995). 

https://drive.google.com/open?id=16zTrxiy078NhvKYEqxz_BuCCyTPp7tS-  

 

14. Coordenador, Relator e Diagramador do “Catálogo do Departamento de Ciências 

Florestais, ESALQ/USP”, para o período 1995-1997 (1995). 

https://drive.google.com/open?id=1ji92A6fpRB-0Ctb9l8XwYoatyQTmTDw_  

 

15.  Coordenei a construção das novas instalações da Biblioteca Prof. Helládio do 

Amaral Mello junto ao Departamento de Ciências Florestais, financiada pela 

FAPESP e IPEF. Esse trabalho resultou na criação de sala de periódicos, sala de 

acervo e usuários, espaço para acesso à Internet, sala de audiovisuais, sala de 

atendimento ao público, sala central para estações servidoras da rede interna de 

informática e espaço para serviços de xerox e encadernação (1997).  

 

16. Coordenei as obras de ampliação do novo prédio financiado pelo FUNDUSP que 

hoje acomoda a maioria das salas docentes, o Laboratório de Métodos Quantitativos 

e a sala de reuniões do departamento para o Departamento de Ciências Florestais 

(09/1997 - 08/1998).  

 

1.4. Membro da Congregação 

 

1. Representante titular dos professores associados (28/05/2001 a 27/05/2003). 

https://drive.google.com/open?id=1O9nx1GqjK2Uym6FUWcukbkJFjFhW5-Op  

 

2. Representante suplente dos professores associados (28/05/2003 a 27/05/2005). 

https://drive.google.com/open?id=1pkOTueEydOpy_y2QGX0MDUjcqlMtgcnP  

 

3. Representante titular dos professores associados, tendo em vista a nomeação do Prof. 

Carlos José Caetano Bacha à categoria de Professor Titular (09/11/2004 a 

27/05/2005). 

https://drive.google.com/open?id=17-P4jHcMUvzO5BBzJn4o-sW2wDlmHH6q  

 

https://drive.google.com/open?id=16zTrxiy078NhvKYEqxz_BuCCyTPp7tS-
https://drive.google.com/open?id=1ji92A6fpRB-0Ctb9l8XwYoatyQTmTDw_
https://drive.google.com/open?id=1O9nx1GqjK2Uym6FUWcukbkJFjFhW5-Op
https://drive.google.com/open?id=1pkOTueEydOpy_y2QGX0MDUjcqlMtgcnP
https://drive.google.com/open?id=17-P4jHcMUvzO5BBzJn4o-sW2wDlmHH6q
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1.5. Membro de Comissões no Âmbito da Unidade 

 

1. Membro da Comissão de seleção de candidatos para bolsas Fullbright de 

mestrado (1994).  

 

2. Membro do grupo de professores responsáveis pela documentação das atividades 

desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas (GEP) do Departamento de 

Economia e Sociologia Rural da ESALQ/USP (1994). 

https://drive.google.com/open?id=16OpDc1MtvSR9XkOT68zZG9m0B5B2JJy6  

 

3. Membro Suplente da Comissão de Pesquisa. Esta comissão tem como função 

estabelecer diretrizes e coordenar a solução de problemas que afetem o 

desempenho científico da ESALQ/USP (1995 a 2000). 

https://drive.google.com/open?id=1ZHiPTPBtBFUBhnUJ73Q4qYzqbtic4ICk  

 

4. Membro Titular da Comissão de Pesquisa, ESALQ/USP. Como destaque nesta 

atividade cito as duas edições do “Livro da Pesquisa da ESALQ”, fruto de um 

trabalho que sob a presidência do Prof. Raul Machado, contou também com uma 

sintonizada e dedicada colaboração do Prof. Ricardo Azevedo e Profa. Marisa 

D´Arce (2000 a 2003). 

https://drive.google.com/open?id=1OXhQpkwgIPA_lnaZ97xZAc4bOEYSadfX  

 

5. Membro Suplente da Comissão de Biblioteca do Campus “Luiz de Queiroz” 

(1996 a 1997). 

https://drive.google.com/open?id=1qSLqpqwgyIJDe-Pmzr5y8QnAa_7BMl7_  

 

6. Membro Titular de Comissão de Seleção e Recrutamento de Servidores Não-

Docentes, ESALQ/USP. Esta comissão tem como função coordenar os concursos 

de seleção de funcionários na ESALQ/USP. É responsável pelos editais, 

elaboração de provas, entrevistas e classificação dos candidatos selecionados 

(1998 a 2000). 

https://drive.google.com/open?id=1uSTXr7fn1HKRkt5KT0lYwu80x6SgqI0K  

 

https://drive.google.com/open?id=16OpDc1MtvSR9XkOT68zZG9m0B5B2JJy6
https://drive.google.com/open?id=1ZHiPTPBtBFUBhnUJ73Q4qYzqbtic4ICk
https://drive.google.com/open?id=1OXhQpkwgIPA_lnaZ97xZAc4bOEYSadfX
https://drive.google.com/open?id=1qSLqpqwgyIJDe-Pmzr5y8QnAa_7BMl7_
https://drive.google.com/open?id=1uSTXr7fn1HKRkt5KT0lYwu80x6SgqI0K
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7. Membro Titular da Comissão de Biblioteca da ESALQ/USP. Esta comissão tem 

como função estabelecer diretrizes e coordenar a solução de problemas que 

afetem o desempenho e prestação de serviços da Biblioteca Central e das três 

Bibliotecas Setoriais da ESALQ/USP (1998 até 2002). 

https://drive.google.com/open?id=11oeJsHWo2iebIfmLS0DjlFRbMHLlhh36  

 

8. Membro da Comissão responsável pela implantação do Programa de Gestão pela 

Qualidade e Produtividade da ESALQ/USP. O trabalho desta comissão (CGQP) 

tem repercutido no treinamento de centenas de servidores no Campus da USP de 

Piracicaba. Alguns setores no Campus (Centro de Convivência Infantil, Centro 

de Informática na Agricultura, Departamento de Ciências Florestais, Biblioteca 

Central, Restaurantes, Serviço Médico, Secretarias de Graduação e Pós-

Graduação e alguns órgãos da Prefeitura do Campus) já participam de 

programas de qualidade. Vários eventos visando estimular e motivar a 

participação têm aumentado o interesse de novos setores. A CGQP mantém uma 

página na Internet para divulgação de material de apoio e demais informações.  

Além de responsável pela introdução do Departamento de Ciências Florestais no 

programa, coordeno as questões relacionadas com informações, tendo criado o 

SiCA - Sistema de Cadastramento de Atividades da CGQP na Internet do Campus 

que permite a alimentação de um banco corrente de informações sobre as 

atividades da CGQP (1996 até 2004). 

https://drive.google.com/open?id=1weksPC4IdqAwOoGMGLW-dl_7ywC1ABwP  

 

9. Membro de um grupo de trabalho para elaborar um projeto de criação de um 

instituto ou unidade relacionado às áreas de Ciências Florestais e Ambientais no 

Campus da ESALQ. Constituído por 18 docentes da ESALQ e do CENA, essa 

demanda nos foi apresentada pessoalmente na época pelo reitor Prof. Adolfo 

Melfi e pelo Vice-reitor Prof. Hélio Nogueira. Infelizmente, o grupo de trabalho 

chegou à lacônica conclusão de que “não possui condições no momento para 

elaborar o projeto ... com a equipe ora estabelecida” e que “a discussão permitiu 

desencadear uma ampla reflexão institucional, sobre a criação não mais de um 

Instituto, mas sim de vários deles, em várias áreas do conhecimento, promovendo 

uma efetiva reestruturação institucional do campus”. Esse resultado foi 

comunicado à Congregação da ESALQ em março de 2004. De fato, na minha 

https://drive.google.com/open?id=11oeJsHWo2iebIfmLS0DjlFRbMHLlhh36
https://drive.google.com/open?id=1weksPC4IdqAwOoGMGLW-dl_7ywC1ABwP
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opinião, perdemos uma excelente oportunidade de expandir e adequar-nos como 

escola a importantes demandas ambientais do nosso país. Espero poder 

participar novamente de iniciativa similar e que da próxima vez a vontade de 

inovar e avançar seja maioria (2003). 

https://drive.google.com/open?id=14PSZN54fUn-grS_LeqLsGZN590CaTeLI  

 

10. Membro titular da Coordenação de Curso da Gestão Ambiental. Como principal 

atividade nesta CoC, tenho me dedicado à implementação de um novo projeto 

institucional, intitulado “Municípios Sustentáveis”. Esta iniciativa oferece uma 

estratégia de inclusão dos alunos do curso de Gestão Ambiental da ESALQ/USP 

em atividades de levantamento, análise, compreensão e proposição de soluções 

para problemas reais que afetam municípios na região de Piracicaba. O que se 

propõem em termos de foco no aprendizado e de estabelecimento de um 

mecanismo de convergência do saber é concentrar a formação do aluno na 

realidade observada no entorno do campus, e criar uma meta de convergência, 

obtida por meio de um documento construído coletivamente pelos alunos, a partir 

da aplicação dos conhecimentos discutidos e apreendidos durante o convívio com 

seus colegas, com professores, pesquisadores e palestrantes do curso. Mais 

especificamente, o que se propõe é fazer com que cada turma adote, num sistema 

de rodízio, um dos seguintes municípios (ou grupo de municípios): [Piracicaba] , 

[São Pedro e Águas de São Pedro] , [Laranjal, Conchas e Tietê] , [Charqueada e 

Iracemápolis] , [Santa Bárbara e Rio das Pedras]  e [Limeira] ; definindo assim, a 

cada seis anos, um novo escopo para a realidade estudada e fazer com que cada 

turma deixe registrado todos os trabalhos e observações coletados, enquanto 

esteve vinculada à USP, em um único documento voltado para o município (ou 

grupo de municípios) com o qual essa turma se associou (2010 - 2013). 

https://drive.google.com/open?id=13U_u33MDWfCQv6Vnd_z0qb6dVjFXFWmg  

 

11. Membro suplente da Comissão de Coordenação do Curso da Gestão Ambiental. 

ESALQ/USP. (25/04/2014 – 25/04/2017). 

https://drive.google.com/open?id=1MbjLpEwfLv9JB4YXO0Ie-Jn_AGb0Tf6M  

 

https://drive.google.com/open?id=14PSZN54fUn-grS_LeqLsGZN590CaTeLI
https://drive.google.com/open?id=13U_u33MDWfCQv6Vnd_z0qb6dVjFXFWmg
https://drive.google.com/open?id=1MbjLpEwfLv9JB4YXO0Ie-Jn_AGb0Tf6M
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12. Chefe Técnico do setor de DTI-LQ/ Escritório Regional do DTI Campus USP 

“Luiz de Queiroz” (18/10/2013 – 24/01/2014; 27/01/2014 – 14/07/2014). 

https://drive.google.com/open?id=1Jvcgz7sdojlZb_u3v1PpLPJNHRpU0DfH  

 

13. Membro suplente do Coordenador do curso de Engenharia Florestal. 

ESALQ/USP (30/04/2016 – 29/04/2018).  

https://drive.google.com/open?id=1oZ6wk2u98j8P_sx9W_Afy_9s-7QfCHTG  

 

14. Membro titular da Comissão de Coordenação do Curso de Engenharia Florestal. 

ESALQ/USP (24/04/2016 – 24/04/2019). 

https://drive.google.com/open?id=1aRgfpiZRnFXsezjIByC_z9VXY1N3glyq  

 

15. Membro suplente da Comissão de Relações Internacionais. ESALQ/USP (2018 – 

atual).  

https://drive.google.com/open?id=1gxBCAiRbb6IVBhkLnaVfu1qwz3sX0VE7  

 

1.6. Coordenação de Programa de Pós-Graduação  

 

1. Fui responsável pela condução direta ou indireta da pós-graduação em Recursos 

Florestais da ESALQ/USP. Tive a satisfação de ver alcançado o conjunto de 

metas e realizados os anseios que tinha ao assumir essa responsabilidade.  

Destacamos dez contribuições que julgo terem sido significativas: (1) a titulação 

de 182 novos mestres, no período de 1998 a 2003; (2) a redução do tempo médio 

de titulação de mestres de 3,8 anos no PPG em Ciências Florestais, e 3,6 anos no 

PPG em C&T de Madeiras (02/1998 a 08/2002), para 2,3 anos no PPG em 

Recursos Florestais (02/2002 a 08/2003); (3) a consolidação de processos 

participativos, envolvendo conjuntamente professores e pós-graduandos em 

assembleias, para o estabelecimento dos critérios de distribuição de bolsas e 

recursos PROAP; (4) o aprimoramento do processo de seleção de candidatos, 

tornando-o mais participativo, transparente e criterioso; (5) a criação de eventos, 

ao longo do primeiro ano de atividades do pós-graduando no programa, para o 

desenvolvimento do seu projeto (Mostra de Pôster e Seminários para Análise de 

Obstáculos Metodológicos); (6) a consolidação das linhas de pesquisa do 

https://drive.google.com/open?id=1Jvcgz7sdojlZb_u3v1PpLPJNHRpU0DfH
https://drive.google.com/open?id=1oZ6wk2u98j8P_sx9W_Afy_9s-7QfCHTG
https://drive.google.com/open?id=1aRgfpiZRnFXsezjIByC_z9VXY1N3glyq
https://drive.google.com/open?id=1gxBCAiRbb6IVBhkLnaVfu1qwz3sX0VE7
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programa em três opções (áreas de concentração) bem definidas; (7) a 

reestruturação da grade de disciplinas, com a criação de disciplinas obrigatórias 

(uma na área de estatística e outra específica para cada opção); (8) a 

modernização da Sala de Pós-Graduação com confortáveis estações de trabalho 

e computadores; (9) a melhoria da qualidade dos exames de proficiência em 

inglês; e (10) a elaboração do Manual do Aluno do PPG em Recursos Florestais, 

com todos os detalhes e procedimentos que caracterizam o nosso programa e a 

sua gestão (1998 a 2003). 

https://drive.google.com/open?id=1HN8YLMkAFdlI_JklHBw-tibze95QLMIq  

 

2. Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais, em 

caráter de substituição (03/06/2013 - 04/06/2013; 25/06/2013 – 27/06/3013; 

06/01/2014 – 20/01/2014; 18/08/2014 – 20/08/2014; 13/10/2014 – 19/10/2014; 

05/12/2014 – 14/12/2014; 27/02/2015; 07/09/2015 – 12/09/2015).  

https://drive.google.com/open?id=1ovbewgNWrsfModO34vOarb_jEpicsVSf  

 

1.7. Gestão de Órgão Intraunidade 

 

1. Diretor do Centro de Informática do Campus “Luiz de Queiroz” (CIAGRI) 

(11/08/2011 até o presente).  Exerci esse cargo anteriormente, em substituição ao 

titular, nos seguintes períodos: 18/07 a 01/08/2011 e 21/02 a 08/03/2001. 

https://drive.google.com/open?id=19oBpWHie1-gnONkbUaS1mqvlyUcvPuD8  

 

2. Vice-diretor do CIAGRI (19/02 a 10/08/2011). 

https://drive.google.com/open?id=1NKn5pERG19M6q2fIv2iDfwHN9R0eQoeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1HN8YLMkAFdlI_JklHBw-tibze95QLMIq
https://drive.google.com/open?id=1ovbewgNWrsfModO34vOarb_jEpicsVSf
https://drive.google.com/open?id=19oBpWHie1-gnONkbUaS1mqvlyUcvPuD8
https://drive.google.com/open?id=1NKn5pERG19M6q2fIv2iDfwHN9R0eQoeb
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2. Participação em Bancas Examinadoras 

 

2.1. Defesas de Mestrado 

 

2.1.1. Titular 

 

1. Nelson Ruben de Mello Balverde. Economia Aplicada, ESALQ/USP. “Avaliação 

Econômica de sistemas intensivos na pecuária uruguaia em condições de risco: 

um estudo de caso”, 1997. 

https://drive.google.com/open?id=18W-Kkl8FXwiRIlBpGPg6wMVK7tw1RLU6  

 

2. Lucila Manzatti. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Avaliação do impacto 

econômico de predadores no entorno do Parque Nacional do Iguaçu e 

alternativas de manejo”, 1999. 

https://drive.google.com/open?id=1FPyK_aLGCiFa7FKEEAJhfCe07vPB21Ci  

 

3. Luiz Carlos de Faria. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Fertilização de 

povoamentos de eucalipto com o biossólido da ETE de Barueri, SP: demanda 

potencial e nível mínimo de resposta”, 2000.  

 

4. Mário Jorge Campos dos Santos. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Avaliação 

econômica de quatro modelos agroflorestais em áreas degradadas por pastagens 

na Amazônia Ocidental”, 2000.  

 

5. Fábio Luís Brun. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Influência do valor da 

madeira de mercado sobre o ordenamento de florestas plantadas para o 

suprimento parcial de uma indústria de celulose e papel: uma aplicação da 

programação linear”, 2002.  

 

https://drive.google.com/open?id=18W-Kkl8FXwiRIlBpGPg6wMVK7tw1RLU6
https://drive.google.com/open?id=1FPyK_aLGCiFa7FKEEAJhfCe07vPB21Ci
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6. Fabiano Antônio Rodrigues. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Inclusão das 

dimensões social e ecológica em planos de manejo para florestas de rápido 

crescimento”, 2002. 

 

7. Ciro Koiti Matsukuma. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Análise comparativa 

de algoritmos de classificação digital não-supervisionada, no mapeamento do 

uso e cobertura do solo”, 2002. 

https://drive.google.com/open?id=1GmtraRSbGlGOulZO3xmkJjhczHjEWYl8  

 

8. Tatiana Mahalem do Amaral. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Inclusão do 

controle de deflúvio em modelos de gestão florestal: um estudo no vale do 

Paraíba, SP”, 2002.  

 

9. Alberto Kazutoshi Fujihara. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Predição de 

erosão e capacidade de uso do solo numa microbacia do oeste paulista com 

suporte de geoprocessamento”, 2002.   

 

10. José Pinto da Rocha Jorge Ferreira. Economia Aplicada, ESALQ/USP. “Análise 

da cadeia produtiva e estrutura de custos do setor brasileiro de produtos 

resinosos”, 2002.  

 

11. Adriana Teresa Bussoni Guitart. Economia Aplicada, ESALQ/USP, “Valoração 

da tonelada de carbono sequestrado em plantios de eucaliptos”, 2003.  

 

12. Maurício Bueno Penteado. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Evolução de um 

programa universidade-empresa de pesquisa florestal cooperativa”, 2004.  

 

13. Lana Mirian Santos da Silva. Economia Aplicada, ESALQ/USP. “Relações 

intersetoriais da economia acreana e sua inserção na economia brasileira: uma 

análise insumo-produto”, 2004.  

https://drive.google.com/open?id=1GmtraRSbGlGOulZO3xmkJjhczHjEWYl8
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14. Darlon Orlamünder de Souza. Engenharia Florestal, UFPR. “ Algoritmos 

genéticos aplicados ao planejamento do transporte principal de madeira”, 2004. 

https://drive.google.com/open?id=1GUlo8iuf-Fham-n04WhVTxcnnNs_clze  

 

15. Abilio Donizetti de Morais Filho. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Análise da 

capacidade técnica e econômica dos prestadores de serviço no setor de colheita 

florestas”, 2006. 

https://drive.google.com/open?id=1bGb-THFbvtlqhj-j0R5zhHU04SaIOJBc  

 

16. Matheus Felipe Zonete. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Análise do uso da 

tecnologia laser aerotransportado para inventários florestais em plantios clonais 

de Eucalyptus spp no sul da Bahia”, 2009. 
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24. Anna Julia Passold. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Seleção de indicadores 

para o monitoramento do uso público em áreas naturais”, 2001. 

https://drive.google.com/open?id=1Gbts2JCXar5HnFrLr_SdINmbpi4OCBV-  

https://drive.google.com/open?id=1-zpgBR5bPC7Z6f9uwEiy8L0M0gZRKw_r
https://drive.google.com/open?id=1ozjcDZmjCAxvEYGeZ6zO4x8mhIjHkEz3
https://drive.google.com/open?id=1vZw-mJ53H2XAvL1OUdrKzqiq3dG6gfTX
https://drive.google.com/open?id=1ekqPcuxUcNQUA1zjkQXqYcEFWvvk2-As
https://drive.google.com/open?id=1MAmAK_li5fYI__p8lwnzxUGSwlyVOdvk
https://drive.google.com/open?id=1QCMQIc9pZcAhSiJEULjVhuyB3lUBe51R
https://drive.google.com/open?id=1Gbts2JCXar5HnFrLr_SdINmbpi4OCBV-
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25. Luiz Fernando da Silva Martins. Recursos Florestais, ESALQ/USP. 

“Configuração do sistema radicular das árvores de Eucalyptus grandis em 

resposta à aplicação de doses crescentes de biossólido”, 2001. 

https://drive.google.com/open?id=1smfS5J9rZJgAN7Za0ySY9OX8TEdNlgCP  

 

26. Sônia Marta Carpinelli. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Rendimento no 

desdobro e produtividade em madeira serrada de uma floresta de Eucalyptus 

grandis”, 2002. 

https://drive.google.com/open?id=11RJtLdpi5Eyvcm1sLeRrY7bXg-xhdNbw  

 

27. Adriana Oliva. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Programa de manejo 

fronteiras para o Parque Estadual Xixová-Japuí-SP”, 2002. 

https://drive.google.com/open?id=1MLV9GS5TBcZtriNfAZ0quIU4EkJxrmtk  

 

28. Maria Isabel Amando de Barros. Recursos Florestais, ESALQ/USP. 

“Caracterização da visitação, dos visitantes e avaliação dos impactos ecológicos 

e recreativos do planalto do Parque Nacional do Itatiaia”, 2002. 

https://drive.google.com/open?id=1ohOAvidkoi32diXH6sWXksjfyn4Ragbf  

 

29. Vitor Augusto Graner Fessel. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Qualidade, 

desempenho operacional e custo de plantios, manual e mecanizado, de 

Eucalyptus grandis, implantados com cultivo mínimo do solo”, 2002.  

https://drive.google.com/open?id=1LiF1EiNNyu6Pj5424qPr4cLbY8XrHyVq  

 

30. Ricardo Bernhardt. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Análise quantitativa e 

qualitativa do crescimento de caixeta - Tabebuia cassinoides (LAM.) DC. - em 

florestas manejadas, no município de Iguape/SP”, 2003. 

https://drive.google.com/open?id=1Tv9LpCrrjiKvPKXzBb8BHL566WgDb2eD  

 

https://drive.google.com/open?id=1smfS5J9rZJgAN7Za0ySY9OX8TEdNlgCP
https://drive.google.com/open?id=11RJtLdpi5Eyvcm1sLeRrY7bXg-xhdNbw
https://drive.google.com/open?id=1MLV9GS5TBcZtriNfAZ0quIU4EkJxrmtk
https://drive.google.com/open?id=1ohOAvidkoi32diXH6sWXksjfyn4Ragbf
https://drive.google.com/open?id=1LiF1EiNNyu6Pj5424qPr4cLbY8XrHyVq
https://drive.google.com/open?id=1Tv9LpCrrjiKvPKXzBb8BHL566WgDb2eD
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31. Juan José Quirós Vargas. Engenharia de Sistemas Agrícolas, ESALQ/USP. 

“Estimativa de produtividade e quantificação de indivíduos mediante 

sensoriamento remoto”, 2016.  

https://drive.google.com/open?id=1iACkOD3oxADiWgVwfFTppJWqqoalFGUI  

 

32. Lara Modesto Mendes. Escola Superior de Conservação Ambiental e 

Sustentabilidade, Conservação Ambiental e Sustentabilidade. “Análise dos 

atributos estruturais e funcionais de espécies arbóreas do corredor ecológico do 

Pontal do Paranapanema”, 2018.  

https://drive.google.com/open?id=12rLVNlz-XorHX95kXY1hZQJcJgibPe5c  

 

2.3.2. Doutorado 

 

1. Luís César Ribas. Engenharia de Produção, Poli/USP. “Proposta metodológica 

de avaliação econômica de danos ambientais - o caso florestal”, 1995. 

https://drive.google.com/open?id=11-mIf4EkGO8RALWOoYsc2wS4kq_NZ68o 

  

2. Edson José Vidal da Silva. Ciências da Engenharia Ambiental, EESC/USP. 

“Dinâmica de florestas manejadas e sob exploração convencional na Amazônia 

oriental”, 2001.  

https://drive.google.com/open?id=1sYd8Rrk8uGHEiapFwlMVrLlUp0ZYLLRf 

 

3. Luiz Fernando da Silva Martins. Recursos Florestais, ESALQ/USP. 

“Configuração do sistema radicular das árvores de Eucalyptus grandis em 

resposta à aplicação de doses crescentes de biossólido”, 2001.  

 

4. Anna Julia Passold. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Seleção de indicadores 

para o monitoramento do uso público em áreas naturais”, 2001.  

 

5. Raquel Dias de Aguiar Moraes Amaral. Recursos Florestais, ESALQ/USP. 

“Diagnóstico da ocorrência de cupins xilófagos em árvores urbanas do bairro de 

Higienópolis, na cidade de São Paulo”, 2001.  

https://drive.google.com/open?id=1iACkOD3oxADiWgVwfFTppJWqqoalFGUI
https://drive.google.com/open?id=12rLVNlz-XorHX95kXY1hZQJcJgibPe5c
https://drive.google.com/open?id=11-mIf4EkGO8RALWOoYsc2wS4kq_NZ68o
https://drive.google.com/open?id=1sYd8Rrk8uGHEiapFwlMVrLlUp0ZYLLRf
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6. Marcelo Bramucci. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Silvicultura – Colheita”, 

2001.  

 

7. Laerte Nogueira da Silva. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Exploração 

tradicional e planejada numa área da Amazônia oriental: Fitossociologia e 

diversidade de espécies arbóreas”, 2001.  

 

8. Patricia Silva de Azevedo. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Estratégias e 

requisitos ambientais no processo de desenvolvimento de produtos na indústria 

de móvel sob encomenda”, 2001.  

 

9. Roberta de Oliveira Averna Valente. Recursos Florestais, ESALQ/USP. 

“Definição de áreas prioritárias para conservação e preservação florestal por 

meio da abordagem multicriterial em ambiente SIG”, 2001.  

 

10. Ligia Ferreira. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Periodicidade do 

crescimento e formação da madeira de algumas espécies arbóreas de florestas 

estacionais semidecíduas da região sudeste do estado de São Paulo”, 2001.  

 

11. Vivian Ribeiro Baptista Maria. Recursos Florestais, ESALQ/USP. 

“Caracterização das florestas ribeirinhas do rio Formoso e Parque Nacional da 

Serra da Bodoquena/MS, quanto as espécies ocorrentes e histórico de 

perturbação, para fins de restauração”, 2001.  

 

12. Vitor Augusto Graner Fessel. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Qualidade, 

desempenho operacional e custos de plantios, manual e mecanizado, de 

Eucalyptus grandis, implantados com cultivo mínimo do solo”, 2002. 

 

13. Maria Isabel Amando de Barros. Recursos Florestais, ESALQ/USP. 

“Caracterização da visitação, dos visitantes e avaliação dos impactos ecológicos 

e recreativos do planalto do Parque Nacional do Itatiaia”, 2002.  
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14. Adriana Oliva. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Programa de manejo 

fronteiras para o parque estadual Xixová-Japuí-SP”, 2002.  

 

15. Sônia Marta Carpinelli. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Rendimento no 

desdobro e produtividade em madeira serrada de uma floresta de Eucalyptus 

grandis”, 2002.  

 

16. Ricardo Bernhardt. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Análise quantitativa e 

qualitativa do crescimento de caixeta - Tabebuia cassinoides (LAM.) DC. - em 

florestas manejadas, no município de Iguape/SP”, 2003.  

 

17. Luciane Kern Junqueira. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Diversidade de 

térmitas em cultivos de eucalipto e fragmentos florestais na Estação Experimental 

de Ciências Florestais - ESALQ/USP, Anhembi, SP”, 2004. 

https://drive.google.com/open?id=17THb_zk3pMgg9xUY0qZ9fRxK3RRLGvKn  

 

18. Thiago Liborio Romanelli. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “ Sustentabilidade 

energética de um sistema de produção da cultura de eucalipto”, 2005. 

https://drive.google.com/open?id=1XpjLCDK_Qa3LwH1-_k5aUqr_mvaV3R_g  

 

19. Raquel de Souza Pompermayer. Engenharia Florestal, UnB. “Valoração 

econômica de florestas para produção de água para abastecimento urbano: o 

caso do Distrito Federal”, 2010. 

https://drive.google.com/open?id=1NEqhzz6ltM2mbbtEYumZyJeBYJakVIfy  

 

20. Carlos Francisco Rosetti. Engenharia Florestal, UnB. “O problema do manejo 

florestal na Amazônia Brasileira”, 2010. 

https://drive.google.com/open?id=1WLVqzofNMtrkqb0euXxemcTvDeo1sJvx  

 

21. Flávia Gizele König Brun. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Avaliação do 

potencial de sequestro de carbono (CO2) por árvores urbanas”, 2010. 

https://drive.google.com/open?id=1Hlv26MpMyBVilgnAcId5dgTQ6iYpqzhG  

 

https://drive.google.com/open?id=17THb_zk3pMgg9xUY0qZ9fRxK3RRLGvKn
https://drive.google.com/open?id=1XpjLCDK_Qa3LwH1-_k5aUqr_mvaV3R_g
https://drive.google.com/open?id=1NEqhzz6ltM2mbbtEYumZyJeBYJakVIfy
https://drive.google.com/open?id=1WLVqzofNMtrkqb0euXxemcTvDeo1sJvx
https://drive.google.com/open?id=1Hlv26MpMyBVilgnAcId5dgTQ6iYpqzhG
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22. Tito Nunes de Castro. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Modelagem de 

crescimento e produção aplicado a florestas tropicais”, 2014.  

https://drive.google.com/open?id=1kHTwy1Nf5XsXbGIrL0mxcv5Fv4TdSsj8  

 

23. Cristina Galvão Alves. Engenharia Florestas, UnB. “Políticas públicas setoriais, 

nível de atividade econômica e fatores de rentabilidade da atividade 

agropecuária: vetores de pressão sobre os recursos florestais na Amazônia 

brasileira”, 2014.  

https://drive.google.com/open?id=1h5gpuIbyWF-meD3OMLkYM1EIzidPAgHc  

 

24. Carina Camargo Silva. Recursos Florestais, ESALQ/USP. “Avaliação ecológica, 

econômica e silvicultural de modelos de restauração florestal, consorciados com 

eucalipto”, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=16M_KZwp5_RkRtmUTt4EYfdMP3_OiH846  

 

2.4. Seminário de Mestrado 

 

1. Valeriana Cunha. Economia Aplicada, ESALQ/USP. Piracicaba, SP, 2000. 

https://drive.google.com/open?id=1TDo56h6EAQ4uy59K0ZY4wIE3OnPuuzbB  

 

2.5. Trabalhos de Conclusão de Curso 

 

1. Ana Cristina André. Estágio Profissionalizante em Engenharia Florestal, 

ESALQ/USP. “Avaliação de cenários e indicadores do processo de planejamento 

na Eldorado Celulose S/A”, 2006. 

https://drive.google.com/open?id=17Ab_-ZJWedO3xDIH89wNyBQQugRrshbL  

 

2. Luciane Cristina de Gaspari. Estágio Profissionalizante em Engenharia 

Florestal, ESALQ/USP. “Análise da sustentabilidade econômica em 

assentamentos de reforma agrária na região de Araraquara”, 2006. 

https://drive.google.com/open?id=1iKkuESAaLxU-y-m9HAoPwbh5OkGehdAy  

https://drive.google.com/open?id=1kHTwy1Nf5XsXbGIrL0mxcv5Fv4TdSsj8
https://drive.google.com/open?id=1h5gpuIbyWF-meD3OMLkYM1EIzidPAgHc
https://drive.google.com/open?id=16M_KZwp5_RkRtmUTt4EYfdMP3_OiH846
https://drive.google.com/open?id=1TDo56h6EAQ4uy59K0ZY4wIE3OnPuuzbB
https://drive.google.com/open?id=17Ab_-ZJWedO3xDIH89wNyBQQugRrshbL
https://drive.google.com/open?id=1iKkuESAaLxU-y-m9HAoPwbh5OkGehdAy
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3. Luiza de Moraes Tavares de Lima. Estágio Profissionalizante em Engenharia 

Florestal, ESALQ/USP. “Avaliação das práticas de restauração ecológica 

implementadas no campus da ESALQ”, 2010.  

https://drive.google.com/open?id=1a4omNGWGM4MZ_krGcxHGV2dxylxIRP6c  

 

4. Eric Marotta Brosler. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Estimativa da 

produtividade e rentabilidade econômica de um sistema agroflorestal 

implantado, RDS do Uatamã – AM”, 2012.  

https://drive.google.com/open?id=1hLYxfhOd8mxtADAhwsRndE2Mso-EMcMp  

 

5. Mateus de Oliveira Ismael. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Determinação 

da precisão na localização de árvores em Silvicultura urbana usando tecnologia 

de smartphone”, 2014. 

https://drive.google.com/open?id=1Tw8lSaYar7J2FxQUbxxzXMjpyX5lv38q  

 

6. Sarah Domingues de Oliveira. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Qual o valor 

da semente florestal? Abordagens para a quantificação de custos da cadeia 

produtiva”, 2014. 

https://drive.google.com/open?id=1DfCjnM_RBIisvcJtF-gpuxX-tAJSS83W  

 

7. Daniel de Souza Pinto Costa. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Avaliação da 

estrutura patrimonial e situação econômico financeira de três Timber Investment 

Management Organization do Brasil”, 2014. 

https://drive.google.com/open?id=1_8VNSL8wPGZTSupsrlT-EYmL9TQXDuJG  

 

8. Humberto Tadeu Menecheli Filho. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. 

“Utilização do LiDAR terrestre para cálculo do volume individual de Pinus ssp. 

a partir da relação alométrica entre o segundo basal e o volume individual”, 

2015. 

https://drive.google.com/open?id=19HoaD1_Jp2mt8pNqKpWWJo1frm0t1qoq  

 

https://drive.google.com/open?id=1a4omNGWGM4MZ_krGcxHGV2dxylxIRP6c
https://drive.google.com/open?id=1hLYxfhOd8mxtADAhwsRndE2Mso-EMcMp
https://drive.google.com/open?id=1Tw8lSaYar7J2FxQUbxxzXMjpyX5lv38q
https://drive.google.com/open?id=1DfCjnM_RBIisvcJtF-gpuxX-tAJSS83W
https://drive.google.com/open?id=1_8VNSL8wPGZTSupsrlT-EYmL9TQXDuJG
https://drive.google.com/open?id=19HoaD1_Jp2mt8pNqKpWWJo1frm0t1qoq
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9. Tainã Curralo Scarano. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Análise de 

desempenho e custos do transporte rodoviário florestal da International Paper”, 

2015.  

https://drive.google.com/open?id=13geE7SkQclIN9WCo2Yx8Djq0YmVGMq6o  

 

10. Caio Soares Ribeiro Gallego. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Análise do 

nível de conservação de fragmentos florestais em áreas de atuação de projetos 

REDD+ na Amazônia”, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1WHeVKHqIWaXUl-tuc13nYfn2Ub2dB1sF  

 

11. Cristiano Cardoso Stetz. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Monitoramento 

do desenvolvimento inicial de plantios de E. urograndis por meio do NDVI”, 

2015. 

https://drive.google.com/open?id=1V5Z8yHvgM_9jEJAe9ZnOEOmWq5EcZjvB  

 

12. Cristiano Cardoso Stetz. Estágio Profissionalizante em Engenharia Florestal, 

ESALQ/USP. “Utilização de técnicas de sensoriamento remoto para 

monitoramento das áreas florestais da empresa Klabin S.A. Telêmaco Borba, 

PR”, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1LHSra9A5Yxw0wTjLZzAzjCeqnduqp5Wl  

 

13. Caio de Oliveira Loconte. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “O mercado de 

madeiras amazônicas no Estado de São Paulo”, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=10lWP9XpyWpOk9BEaUoLRwgYo2vaBszVI  

 

14. Carlos Divino Guimarães Silva. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Avaliação 

de modelos digitais do terreno derivados de LiDAR para aplicação em hidrologia 

florestal”, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1D7vqVlq_PpvMCh2wVgVz6tufD3l_swPE  

 

https://drive.google.com/open?id=13geE7SkQclIN9WCo2Yx8Djq0YmVGMq6o
https://drive.google.com/open?id=1WHeVKHqIWaXUl-tuc13nYfn2Ub2dB1sF
https://drive.google.com/open?id=1V5Z8yHvgM_9jEJAe9ZnOEOmWq5EcZjvB
https://drive.google.com/open?id=1LHSra9A5Yxw0wTjLZzAzjCeqnduqp5Wl
https://drive.google.com/open?id=10lWP9XpyWpOk9BEaUoLRwgYo2vaBszVI
https://drive.google.com/open?id=1D7vqVlq_PpvMCh2wVgVz6tufD3l_swPE
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15. Ana Cristina André. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Uso de rede neutral 

artificial e sensoriamento remoto para redução da intensidade amostral e 

apresentação espacial do inventário florestal - estudo de caso na empresa 

Eldorado Brasil Celulose S/A”, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1jnuc--SZEvn8sFy0e_a-OAq50HHnt18u  

 

16. Grace Kelly da Silva. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Responsabilidades e 

funções do gestor florestal e sistemas de apoio à decisão usada por esses 

profissionais no Brasil”, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1VBaPjtx7pdqKIkM7MDReY6deU_Wpnsa5  

 

17. Gabriel Pansani Siqueira. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Land Grabbing: 

o conceito, suas implicações/impactos e seu contexto no Brasil”, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=1xxcm_6djYlEem5UICoKhdgQZVNkDEakk  

 

18. Lucas Hebling Bosso. Estágio Profissionalizante em Engenharia Florestal, 

ESALQ/USP. “Otimização da descarga de caminhões no pátio de madeira de 

uma indústria de celulose e papel”, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1pnK4a1H7G60g8UNkIbUJXP-wBOtfmRPB  

 

19. Tainã Curralo Scarano. Estágio Profissionalizante em Engenharia Florestal, 

ESALQ/USP. “Determinação de modelos e regras para otimização de rotas de 

transporte de madeira da International Paper”, 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1Zcvt78hi98AtD82pXR9V_ZmuljKr8vd4  

 

20. Tiê Mendes Tavares. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Otimização da 

alocação de pátios de manejo florestal sustentável na flora do Jamari”, 2015.  

https://drive.google.com/open?id=13AsPb5_lWnWtKqQYQ4lYkNZ8DYVoq_yl  

 

https://drive.google.com/open?id=1jnuc--SZEvn8sFy0e_a-OAq50HHnt18u
https://drive.google.com/open?id=1VBaPjtx7pdqKIkM7MDReY6deU_Wpnsa5
https://drive.google.com/open?id=1xxcm_6djYlEem5UICoKhdgQZVNkDEakk
https://drive.google.com/open?id=1pnK4a1H7G60g8UNkIbUJXP-wBOtfmRPB
https://drive.google.com/open?id=1Zcvt78hi98AtD82pXR9V_ZmuljKr8vd4
https://drive.google.com/open?id=13AsPb5_lWnWtKqQYQ4lYkNZ8DYVoq_yl
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21. Giovana Ronconi Indiani. Estágio Profissionalizante em Engenharia Florestal, 

ESALQ/USP. “O papel do Engenheiro Florestal dentro das empresas de 

consultoria ambiental”, 2016.  

https://drive.google.com/open?id=1sO8RxuL540nAMiXXh9ECeJdwQu0h7s8T  

 

22. Ítalo Ramos Cegatta. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Comp3: um pacote 

em R para índices de competição de árvores individuais”, 2016.  

https://drive.google.com/open?id=1sgGxWjNu6oLoiNFm_0v1Y7dQfsw3VPd2  

 

23. Giovanna Samesima. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Comparação de 

diferentes métodos analíticos para a determinação de nível de infestação de ervas 

daninhas em Paulínia-SP”, 2017.  

https://drive.google.com/open?id=18oA6kjkJgqugiUrt-B3Az3I7BO2CQEK4  

 

24. Isabella Quatrochi Soncin. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Rentabilidade 

econômica de sistemas agroflorestais com café: estudo de longo prazo em 

Turrialba, Costa Rica”, 2017.  

https://drive.google.com/open?id=1T6ycxZHaOgDobxrGV0P9lixHk-dgoIJx  

 

25. Manoel Augusto Luiz Almeida. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Utilização 

de programação linear como método de apoio à decisão para o manejo florestal”, 

2017.  

https://drive.google.com/open?id=14SfvP86zb4QIhYtSo3wTd3u8u310GrH5  

 

26. Yasmin Cerchiaro Rocini. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Avaliação 

operacional e técnica do processamento de madeira de Pinus taeda e Pinus 

elliotti com cabeçotes Harvester”, 2017.  

https://drive.google.com/open?id=190sTVHyL3sh9kuTUoY4bC6Yxbv49LOKT  

 

https://drive.google.com/open?id=1sO8RxuL540nAMiXXh9ECeJdwQu0h7s8T
https://drive.google.com/open?id=1sgGxWjNu6oLoiNFm_0v1Y7dQfsw3VPd2
https://drive.google.com/open?id=18oA6kjkJgqugiUrt-B3Az3I7BO2CQEK4
https://drive.google.com/open?id=1T6ycxZHaOgDobxrGV0P9lixHk-dgoIJx
https://drive.google.com/open?id=14SfvP86zb4QIhYtSo3wTd3u8u310GrH5
https://drive.google.com/open?id=190sTVHyL3sh9kuTUoY4bC6Yxbv49LOKT
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27. André Teixeira de Mendonça. Engenharia Florestal, ESALQ/USP. “Estudo de 

tempos e movimento e desempenho operacional das atividades silviculturais na 

unidade florestal na Bahia de Suzano Papel e Celulose S.A.”, 2017.  

https://drive.google.com/open?id=1TDuHm6Dib4DfBtRJWZPK95Nl10WhnW76  

 

2.6. Monografia 

 

1. Ana Paula de Moura e Silva. Administração com Habilitação em Gestão de 

Negócios Internacionais, UNIMEP. “Análise do setor de celulose e papel no 

Brasil e sua inserção no mercado mundial: enfoque na década de 90”, 2005. 

https://drive.google.com/open?id=12MApUbMMm1uJi2k1T-aZU1X6uJgkNRpa  

 

2.7. Membro de Comissões Julgadoras de Concursos 

 

1. Membro de Comissão do Concurso para Seleção de Docentes para o 

Departamento de Ciências Florestais, na área de Ecologia Aplicada, sub-área de 

Educação Ambiental, 1987. 

https://drive.google.com/open?id=1v2QAxJNdsJtdu9Ra81zZ77r0gNV-V7ha  

 

2. Membro de Comissão do Concurso para Seleção de Professor Doutor no 

Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP. 

Aprovada: Mirian Rumenos Piedade Bacchi, 1999. 

https://drive.google.com/open?id=1qL5M_swXv1vyU0qJRiqgc3TIJyr4CPa6  

 

3. Membro de banca de concurso docente na área de Economia do Meio Ambiente 

para o Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de 

Viçosa, 1999.  

 

https://drive.google.com/open?id=1TDuHm6Dib4DfBtRJWZPK95Nl10WhnW76
https://drive.google.com/open?id=12MApUbMMm1uJi2k1T-aZU1X6uJgkNRpa
https://drive.google.com/open?id=1v2QAxJNdsJtdu9Ra81zZ77r0gNV-V7ha
https://drive.google.com/open?id=1qL5M_swXv1vyU0qJRiqgc3TIJyr4CPa6
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4. Membro de Comissão do Concurso para Seleção de Professor Doutor no 

Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP. 

Aprovada: Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes, 2000. 

https://drive.google.com/open?id=12TCaCdp9uqR-J9oe0NYR6g3YOCfdziZ7  

 

5. Membro de Comissão do Concurso para Seleção de Professor Doutor no 

Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP. 

Aprovada: Sílvia Helena Galvão de Miranda, 2001. 

https://drive.google.com/open?id=1yFI0P2PVC72blor5J8Cr6NjF7fteqXG5  

 

6. Membro suplente da Comissão Julgadora do concurso para provimento do cargo 

de Professor Doutor do Departamento de Ciências Florestais, da ESALQ/USP. 

Aprovado: José Luiz Stape, 2004. 

https://drive.google.com/open?id=1XROhKRGl7xHvq4aNRju929eXaRlRKAjA  

 

7. Membro titular da Comissão Julgadora do concurso para provimento do cargo 

de Professor Doutor do Departamento de Ciências Florestais, da ESALQ/USP. 

Aprovado: Edson José Vidal da Silva, 2005. 

https://drive.google.com/open?id=1b-JnT3iauYMnxScDuE_PCHkGINMMVLW9  

 

8.  Parecerista para fins de credenciamento CERT, de processo encaminhado pelo 

Prof. Roberto Arruda de Souza Lima, do Departamento de Economia, 

Administração e Sociologia da ESALQ/USP, 2005. 

https://drive.google.com/open?id=1hFmdysYLDQPXiiwplpyVeW-TA6WgeNRV  

 

9. Membro da Banca Examinadora para candidatos a pesquisador da EMBRAPA 

na área Sistemas de Produção Sustentáveis – sistemas integrados de produção, 

2010. 

https://drive.google.com/open?id=1LoxiBeQPz6DTSDujYosm74UyuLZUAO3a  

 

https://drive.google.com/open?id=12TCaCdp9uqR-J9oe0NYR6g3YOCfdziZ7
https://drive.google.com/open?id=1yFI0P2PVC72blor5J8Cr6NjF7fteqXG5
https://drive.google.com/open?id=1XROhKRGl7xHvq4aNRju929eXaRlRKAjA
https://drive.google.com/open?id=1b-JnT3iauYMnxScDuE_PCHkGINMMVLW9
https://drive.google.com/open?id=1hFmdysYLDQPXiiwplpyVeW-TA6WgeNRV
https://drive.google.com/open?id=1LoxiBeQPz6DTSDujYosm74UyuLZUAO3a
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10. Membro titular da Comissão Examinadora do Concurso Público para Professor 

Adjunto para a área de conhecimento em Métodos Quantitativos Aplicados ao 

Manejo Florestal do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2011. 

https://drive.google.com/open?id=1RUkUo227E7-dJEXiuf9Vyz9WgG4sz8Ae  

 

11. Membro suplente da Comissão Julgadora do concurso para provimento do cargo 

de Professor Doutor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia 

da ESALQ/USP, 2012.  

https://drive.google.com/open?id=1wtfTkUAp6fA-eLwfX2MN2_dz71QXxxoC  

  

https://drive.google.com/open?id=1RUkUo227E7-dJEXiuf9Vyz9WgG4sz8Ae
https://drive.google.com/open?id=1wtfTkUAp6fA-eLwfX2MN2_dz71QXxxoC
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PARTE F – SERVIÇOS À COMUNIDADE 

 

1. Assessorias, Consultorias, Pareceres e Avaliações  

  

1.1. Agência de Fomento 

 

1. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 300764/00-6 – Produtividade Pesquisa 

(11/2001). 

https://drive.google.com/open?id=1VNuzDJ8rpjGM650KTxWoAsHrCLneYr3f  

 

2. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 200366/02-5 – Doutoramento no Exterior 

(02/2002). 

https://drive.google.com/open?id=1STh-c5LFwxIb_gowIAcGU_Y8DTds_Ws6  

 

3. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 303592/2002-8 – Produtividade Pesquisa 

(03/2003). 

https://drive.google.com/open?id=1meDLuqqaTaIKHL4_yatre8m-xdCgGQzc  

 

4. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 470151/2004-8 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (02/2005). 

https://drive.google.com/open?id=1LKbeGD_RV6YnOLvdxZtvTxWAMqhdFV8f  

 

5. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 476525/2004-7 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (02/2005). 

https://drive.google.com/open?id=1FF5vWwnPN2psDbY5l-pGEK5svusU0Qyk  

 

6. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 472804/2004-9 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (02/2005). 

https://drive.google.com/open?id=11Sh9pwyxwbHcT9hUxnxrGB-Lw3VSnqSy  

 

https://drive.google.com/open?id=1VNuzDJ8rpjGM650KTxWoAsHrCLneYr3f
https://drive.google.com/open?id=1STh-c5LFwxIb_gowIAcGU_Y8DTds_Ws6
https://drive.google.com/open?id=1meDLuqqaTaIKHL4_yatre8m-xdCgGQzc
https://drive.google.com/open?id=1LKbeGD_RV6YnOLvdxZtvTxWAMqhdFV8f
https://drive.google.com/open?id=1FF5vWwnPN2psDbY5l-pGEK5svusU0Qyk
https://drive.google.com/open?id=11Sh9pwyxwbHcT9hUxnxrGB-Lw3VSnqSy
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7. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 471717/2006-1 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (06/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1wfvVN1Sd3QE-HENTxgO_4ZUv8KT5FVaT  

 

8. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 478140/2006-1 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (06/2006). 

https://drive.google.com/open?id=158c9KjLQyi3rIcK9T79AO8HflhkMAyko  

 

9. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 474781/2006-2 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (06/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1e_Ek1G-tTPo_HmcOC6JqP7gQoHBahdO7  

 

10. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 475480/2006-6 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (06/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1FF9_pW1cPcNflu2xHULv6wE43AFxiEm6  

 

11. Parecer Ad-Hoc ao CNPq – Processo 476449/2006-5 – Apoio a Projetos de 

Pesquisa (06/2006). 

https://drive.google.com/open?id=1poX7azIAS6FF9ceZKem1P2hn4JQl0lC4  

 

1.2. Órgãos Federais 

 

1. Avaliação de processos de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de 

Cursos de Graduação em Ciências Agrárias para o Ministério da Educação e 

Cultura -MEC. Unidade avaliada: Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

(2000). 

https://drive.google.com/open?id=19-NbXtipXrAKE9WQNW0m8AGRQQblIQsc  

 

2. Diagnóstico, prioridades e modelo de financiamento da Ciência e Tecnologia e 

Inovação (CTi) no Setor Florestal Brasileiro para o Ministério da Ciência e 

https://drive.google.com/open?id=1wfvVN1Sd3QE-HENTxgO_4ZUv8KT5FVaT
https://drive.google.com/open?id=158c9KjLQyi3rIcK9T79AO8HflhkMAyko
https://drive.google.com/open?id=1e_Ek1G-tTPo_HmcOC6JqP7gQoHBahdO7
https://drive.google.com/open?id=1FF9_pW1cPcNflu2xHULv6wE43AFxiEm6
https://drive.google.com/open?id=1poX7azIAS6FF9ceZKem1P2hn4JQl0lC4
https://drive.google.com/open?id=19-NbXtipXrAKE9WQNW0m8AGRQQblIQsc
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Tecnologia -MCT. A redação do documento, produto deste trabalho, envolveu 

mais de dez especialistas e cinco assistentes. As análises envolveram uma síntese 

de aspectos relativos a três áreas: (1) Silvicultura e Manejo; (2) Tecnologia de 

Produtos Florestais; (3) Melhoramento e Conservação Genética. O resultado 

deste trabalho orientou as atividades do grupo de trabalho interministerial 

instituído pela Portaria SEXEC/MCT 36/2001 para propor um Programa de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o Setor Florestal. Esse grupo de 

trabalho foi integrado por representantes do MCT e Ministério do Meio Ambiente 

- MMA. Ao final, com muita objetividade e clareza, identificamos os obstáculos 

para a evolução da CTi florestal, listamos os elementos básicos de uma política 

em CTi florestal, e apontamos para as prioridades de CTi florestal no país. Tive 

uma rica experiência ao coordenar este trabalho e estou certo que criamos um 

documento que serve de marco referencial para quando o país voltar a discutir 

mecanismos de estímulo ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação 

para o setor florestal brasileiro (2002). 

https://drive.google.com/open?id=1S_QsVZVUBg2gDt_VLg0jLRfRAcOfnhLg  

 

3. Desenvolvimento do Portal Florestal para Ciência, Tecnologia e Inovação, 

dentro do Portal PROSSIGA. Elaborado a partir de um banco de dados 

constituído por serviços de informação disponíveis na Internet e voltados para as 

áreas prioritárias de ciência e tecnologia florestal. Esse projeto foi desenvolvido 

com o apoio do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, no âmbito do Contrato 

PNUD no. 2002/003886, o qual contou com a colaboração de Tatiana Mahalem 

do Amaral, na época orientada de mestrado (2002). 

https://drive.google.com/open?id=1TeaJh_ViFOwixqdmGneAOxOfFehG7Vja  

 

4. Perito indicado pelo governo brasileiro, para participar de reunião promovida 

pelo Fórum das Nações Unidas sobre Florestas. O principal produto dessa 

reunião foi um documento posicionando os especialistas presentes sobre “O 

papel das florestas plantadas no manejo florestal sustentável”. O documento final 

dessa reunião fez recomendações e apresentou considerações sobre como as 

florestas plantadas contribuem com serviços e bens florestais, para a erradicação 

da pobreza, para o fortalecimento de questões de infraestrutura. Além disto, 

https://drive.google.com/open?id=1S_QsVZVUBg2gDt_VLg0jLRfRAcOfnhLg
https://drive.google.com/open?id=1TeaJh_ViFOwixqdmGneAOxOfFehG7Vja
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discorreu também sobre a necessidade de haver mais troca de conhecimentos e 

tecnologias, e sobre o estímulo necessário a iniciativas como a certificação e a 

rotulação (2003). 

https://drive.google.com/open?id=1M_QDyY5GS7IdUlrNHRa-YBDaCdUcBmYs  

 

5. Preparação de um marco referencial programático para o acordo Brasil – OIMT. 

A convite da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, pude desenvolver 

uma proposta de sistematização do processo de seleção de propostas de projetos 

encaminhados pelo Brasil para a Organização Internacional de Madeiras 

Tropicais, conhecida também pela sua sigla em inglês ITTO. Essa sistematização 

compreendeu a articulação das metas das três áreas de trabalho da ITTO com as 

prioridades do governo federal brasileiro para o setor florestal e a proposição de 

critérios comuns e imparciais de julgamento (2003). 

https://drive.google.com/open?id=1tJYQ-55I8T6YIa0rum_vTkenhc8lJOrY  

 

6. Análise sócio-econômica do projeto de exploração de impacto reduzido.  

Financiado pela ITTO na Floresta Nacional do Tapajós e com o apoio do IBAMA 

- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Esta experiência foi muito 

enriquecedora, pois permitiu acesso a um rico banco de dados no qual 

desenvolvemos um método de estimação de custos de produção em condições de 

manejo amazônico bastante coerente e completa. Como resultado desta análise, 

publicamos um pequeno livro (traduzido pelo IBAMA para o inglês e espanhol) e 

mais dois artigos em periódicos internacionais indexados. Atividade realizada em 

parceria com o Prof. Carlos José Caetano Bacha (2004). 

https://drive.google.com/open?id=1q6UOpARugcJ1_JgeYrlCc3LjiNBMe43M  

 

7. Coordenador de um projeto de levantamento de informações disponíveis sobre os 

municípios na região de influência da BR163 (Cuiabá-Santarém). Esse trabalho 

procurou subsidiar o Grupo de Trabalho Interministerial responsável pela 

elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável para essa área, onde se 

espera a ocorrência de fortes impactos com consequências sociais, ambientais e 

econômicas que precisam ser avaliadas. O trabalho contou no início com o apoio 

https://drive.google.com/open?id=1M_QDyY5GS7IdUlrNHRa-YBDaCdUcBmYs
https://drive.google.com/open?id=1tJYQ-55I8T6YIa0rum_vTkenhc8lJOrY
https://drive.google.com/open?id=1q6UOpARugcJ1_JgeYrlCc3LjiNBMe43M
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do Ministério dos Transportes e permitiu o envolvimento de vários alunos 

orientados e estudantes de pós-graduação em Recursos Florestais e Economia 

Aplicada da Universidade de São Paulo (2004). 

https://drive.google.com/open?id=1hAsQ3EGs_J2R5WUxwRPtNOTrW_Zzt0tA  

 

8. Gerente Executivo de Planejamento do Serviço Florestal Brasileiro. Elaboração 

de um conjunto de Notas Técnicas que registram as orientações proferidas para 

as principais demandas recebidas. Incluem-se questões diversas como uma 

análise das informações disponíveis sobre a expansão da silvicultura no pampa 

gaúcho, ou a elaboração de um modelo matemático de apoio à análise do número 

máximo de espécies a serem exploradas nas propostas apresentadas pelos 

candidatos a processos de concessões divulgados em editais do Serviço Florestal 

Brasileiro. Acredito que juntamente com os Planos Anuais de Outorga Florestal 

2007-2008 e 2009, essas notas técnicas foram as principais contribuições que 

ficaram registradas durante a minha passagem pelo Serviço Florestal Brasileiro 

(2008-2009). 

https://drive.google.com/open?id=1N8RIYF8tFbz3FEejBWktgzmLfX1UTQ5B  

 

9. Redator e coordenador do projeto de avaliações ambientais intitulado “GEO 

Brasil Florestas”. Trabalho demandado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e coordenado pelo Ministério de Meio Ambiente. Trata-se de 

uma proposta metodológica de avaliações da situação do meio ambiente, bem 

como das políticas e dos cenários possíveis para cada escopo geográfico. O 

objetivo é responder a seis perguntas básicas: (1) o que está ocorrendo com o 

meio ambiente?; (2) por que está ocorrendo?; (3) qual o impacto?; (4) quais são 

as políticas adotadas para solucionar os problemas ambientais?; (5) o que 

acontecerá no futuro se não atuarmos hoje?; (6) o que fazer para reverter os 

problemas atuais? Fui responsável pela redação dos capítulos “5. Perspectivas 

futuras das florestas do Brasil”, e “6. Recomendações e propostas para o futuro 

sustentável das florestas do Brasil e desafios” (2006-2008). 

https://drive.google.com/open?id=1VlhvggUEkz9bmeqNm4hg3w-8clPUVtxC  

 

https://drive.google.com/open?id=1hAsQ3EGs_J2R5WUxwRPtNOTrW_Zzt0tA
https://drive.google.com/open?id=1N8RIYF8tFbz3FEejBWktgzmLfX1UTQ5B
https://drive.google.com/open?id=1VlhvggUEkz9bmeqNm4hg3w-8clPUVtxC
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10. Integrante da Comissão Julgadora do II Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em 

Estudos de Economia e Mercado Florestal realizado pelo Serviço Florestal 

Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente. A finalidade do prêmio foi estimular 

estudos de Economia e Mercado Florestal com foco em produção sustentável no 

Brasil, seus desafios e perspectivas socioeconômicas e ambientais (2015). 

https://drive.google.com/open?id=1Zyk8ICNjV3uncGB6St_Ezgr5c0Lna83a  

 

11. Integrante da Comissão Julgadora do III Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em 

Estudos de Economia e Mercado Florestal realizado pelo Serviço Florestal 

Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente (2016). 

https://drive.google.com/open?id=1G5oyR5YmkFbw7M-2FkFzed34AbS_Z-sW  

 

12. Integrante da Comissão Julgadora do IV Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em 

Estudos de Economia e Mercado Florestal realizado pelo Serviço Florestal 

Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente (2017). 

https://drive.google.com/open?id=15vVPXxdfctL20LQUiHCZzSOAzv9P_5Zu  

 

13. Integrante da Comissão Julgadora de Monografia do V Prêmio Serviço Florestal 

Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal realizado pelo Serviço 

Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente (2018). 

https://drive.google.com/open?id=16AwpsDbqjqCfFw7ZI4RPavg5LgcPhhHs  

 

1.3. Órgão Estadual 

 

1. Membro suplente do conselho administrativo do Fundo de Desenvolvimento 

Florestal do Estado de São Paulo (1995-1999).  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Zyk8ICNjV3uncGB6St_Ezgr5c0Lna83a
https://drive.google.com/open?id=1G5oyR5YmkFbw7M-2FkFzed34AbS_Z-sW
https://drive.google.com/open?id=15vVPXxdfctL20LQUiHCZzSOAzv9P_5Zu
https://drive.google.com/open?id=16AwpsDbqjqCfFw7ZI4RPavg5LgcPhhHs
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1.4. Instituições Não Governamentais 

 

1. Assessoria prestada à CPFL, relativa a métodos de avaliação de projetos. Nota 

técnica: “Projeções econômicas de um projeto de reflorestamento com finalidade 

energética: uma abordagem inicial”. 6 p. (1985). 

https://drive.google.com/open?id=1nS80JW2Pg17hLHjKVztfmUbhGVNNW_sX  

 

2. Assessoria prestada no Estudo da Viabilidade Econômica do “Projeto Metanol”. 

Desenvolvido pela CESP no Núcleo Experimental de Corumbataí, Rio Claro, SP 

(1986). 

https://drive.google.com/open?id=1sEdxHWYluXwgUqddXL2PFXTiw20mucQZ  

 

3. Assessoria prestada na área de Modelos de Programação Linear aplicados ao 

Planejamento Florestal, junto à SOMA – Sistemas e Otimização Matemática 

(1989). 

https://drive.google.com/open?id=1nfh7WuhapxGtd68cHxxU8fu5JBgxTXbw  

 

4. Coordenação das atividades de informática e divulgação de informações pela 

Internet para o IPEF - Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (1996 – 1999). 

 

5. Coordenação dos serviços de georreferenciamento com GPS. Contratados pela 

Ciliar Comércio e Serviços Agroflorestais Ltda. junto ao IPEF - Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais (1997 – 1999). 

https://drive.google.com/open?id=1i5MvHzB1w1GRITg9QdyvEJZIRXQluA0Y  

 

6. Projeto Novas Florestas. A elaboração desta proposta de auto-suprimento de 

madeira da Fertilizantes Serrana S.A visava análises implementadas para avaliar 

a viabilidade de produção própria de madeira a partir de plantios florestais 

mantidos pela empresa no município de Cajati, SP. As análises avaliaram a 

possibilidade de auto-suprimento de madeira para a geração de energia nos 

https://drive.google.com/open?id=1nS80JW2Pg17hLHjKVztfmUbhGVNNW_sX
https://drive.google.com/open?id=1sEdxHWYluXwgUqddXL2PFXTiw20mucQZ
https://drive.google.com/open?id=1nfh7WuhapxGtd68cHxxU8fu5JBgxTXbw
https://drive.google.com/open?id=1i5MvHzB1w1GRITg9QdyvEJZIRXQluA0Y
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sistemas de secagem. O projeto permitiu o envolvimento de dois orientados, 

Fabiano Rodrigues e Alberto Fujihara (1999). 

https://drive.google.com/open?id=1W98AyyLQ_zb0ww1XcdBJMQhrBnN7_MAW  

 

7. Elaboração do Plano de manejo Núcleo Florestal 03A da Cia. Suzano de Papel e 

Celulose – Fase I. O trabalho envolveu a formatação de dados e a formulação do 

problema de programação linear para geração de planos florestais de manejo 

para uma fazenda florestal da empresa. Vários cenários de suprimento da 

empresa foram montados para permitir o treinamento e a assimilação da técnica 

de modelagem com recursos de programação linear pela equipe de técnicos 

responsáveis pela área de planejamento da empresa. O projeto permitiu o 

envolvimento da aluna orientada Lana Mirian Santos Silva (2000). 

https://drive.google.com/open?id=1jxzBfvPPXJtO9qmqGaa2rBXFcHAEfxE1  

 

8. Treinamento de técnicos da empresa uruguaia COFUSA, na cidade de Rivera, 

Uruguai. O convite foi atendido para capacitar os profissionais em 

“Herramientas cuantitativas para la planificación forestal” (2001). 

https://drive.google.com/open?id=1abcTN4yAJjOGGXkX5uQoE4XGm5uQYXVI  

 

9. Elaboração de projeto para o levantamento das características contratuais das 

relações de fomento, arrendamento, parceria e compra de madeira de terceiros 

estabelecidas entre a indústria de base florestal e o produtor rural no estado de 

São Paulo. Este projeto foi apoiado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais – IPEF, e pela Eucatex S.A, e integrou uma iniciativa de levantamento 

de dados para avaliação da estrutura não verticalizada de produção florestal no 

estado de São Paulo (2004). 

https://drive.google.com/open?id=1DABU9Vl088bkUrSiFmposrbk-9A31X_-  

 

10. Análise das discrepâncias observadas nas estatísticas internacionais disponíveis 

sobre exportação e importação de produtos de madeira tropical brasileiros. 

Encomendado pela ITTO, este trabalho comparou as estatísticas disponíveis nos 

https://drive.google.com/open?id=1W98AyyLQ_zb0ww1XcdBJMQhrBnN7_MAW
https://drive.google.com/open?id=1jxzBfvPPXJtO9qmqGaa2rBXFcHAEfxE1
https://drive.google.com/open?id=1abcTN4yAJjOGGXkX5uQoE4XGm5uQYXVI
https://drive.google.com/open?id=1DABU9Vl088bkUrSiFmposrbk-9A31X_-
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sistemas COMTRADE, U.S. ITC, AliceWEB, FaoStat e ITTO. Esta experiência 

permitiu um aprofundamento do estudo das estatísticas de comércio internacional 

de madeira tropical e produtos derivados. Os resultados obtidos foram 

publicados em artigo na revista da ITTO, Tropical Forest Update (2004).   

https://drive.google.com/open?id=1D8da6oP4iu2t2zRFgVo0t7iPHoswbdDj  

 

11.  Membro do Painel de Peritos do ITTO. Desenvolvimento de um método de 

qualificação de propostas de projetos encaminhados à Organização 

Internacional de Madeiras Tropicais para serem avaliados pelo Painel de 

Peritos. Também conhecida pela sigla em inglês, a ITTO procurou com este 

trabalho criar um sistema de avaliação de propostas baseado em critérios de 

premiação e ponderações. Este trabalho desenvolvido conjuntamente com o 

especialista holandês Erik van Bueren, me permitiu conhecer a sede da 

organização em Yokohama, no Japão. De fato, essa visita foi a primeira de várias 

que se seguiram durante o período que, indicado pelo governo brasileiro, 

participei como membro do Painel de Peritos do ITTO. Nessa fase tive a 

oportunidade de usar o produto deste projeto, de aprimorá-lo e de liderar o 

painel, na função de chairman, durante o meu último ano como membro (2005). 

https://drive.google.com/open?id=1OFqdoZ0a72KcJLsj2cFNkAAnr_rT3j-7  

 

12. Consultor para o desenvolvimento de sistemas de gestão e planejamento florestal 

através do Athena Sistemas de Gestão de Recursos Naturais. Obedecidas as 

limitações impostas pelo credenciamento como consultor junto à CERT/USP e à 

CAD/ESALQ, esta iniciativa permitiu a transferência tecnológica para o setor 

produtivo das técnicas desenvolvidas ao longo da minha carreira acadêmica. 

Foram mais de seis anos de atividades onde tivemos a oportunidade de empregar 

profissionais florestais, gestores e agrônomos formados principalmente na 

ESALQ, e colocá-los diretamente em contato com os principais empreendimentos 

industriais responsáveis pela gestão de grandes áreas florestadas no Brasil e no 

exterior. O pioneirismo dessa atuação resultou na introdução do conceito de TI 

Florestal no Brasil, e na profissionalização e modernização do desenvolvimento 

de bases de dados relacionais florestais. Foi um período rico em desafios e 

fascinante em termos de inovação. Em 2006, a Athena foi vendida para o grupo 

https://drive.google.com/open?id=1D8da6oP4iu2t2zRFgVo0t7iPHoswbdDj
https://drive.google.com/open?id=1OFqdoZ0a72KcJLsj2cFNkAAnr_rT3j-7
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finlandês Savcor. Sinto enorme satisfação de juntamente com um estimado e 

admirado grupo de ex-alunos, ter influenciado significativamente as equipes que 

hoje atuam na área de gestão florestal, e de ter transformado em serviços e 

produtos reais os programas de computador e as ideias que de outra forma teriam 

ficado para sempre em apostilas e estantes de bibliotecas (1999 – 2006). 

https://drive.google.com/open?id=141sxjbabqtpUUCf-jNfQ0nEGgG6uNJSw  

 

13. Redator de propostas para a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. 

As propostas visavam a solicitação de recursos à ITTO e ao Fundo Amazônia do 

BNDES.  O projeto se intitula “Monitoramento do desmatamento e das mudanças 

de uso da terra na floresta pan-amazônica”. A OTCA é uma organização de 

personalidade jurídica internacional que representa os interesses de um tratado 

de cooperação assinado em 1978 pelos governos da Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A proposta de projeto tem o apoio 

da Agência de Cooperação Brasileira do Itamaraty e procura levantar recursos 

para disseminar e desenvolver nos países desse acordo o uso de tecnologias de 

monitoramento da cobertura florestal na região. O objetivo é institucionalizar 

sistemas de monitoramento já desenvolvidos no Brasil com a cooperação do 

INPE. Assim, as estimativas de mudança de uso da terra poderão ser conduzidas 

a partir de procedimentos padronizados, com base em métodos já desenvolvidos 

e consagrados pelo INPE, 2009. 

https://drive.google.com/open?id=19dmJIKe1LEmo9xnz0kDoLHrrL6PUExUV  

 

14. Levantamento de dados sobre exploração ilegal de madeira para o Grupo Traffic 

Latin America segundo metodologia definida pela Chatam House, instituição 

inglesa de pesquisa sobre questões de governança e políticas públicas. Este 

trabalho envolveu um minucioso levantamento de dados e entrevistas que foram 

sistematizadas e organizadas para posterior publicação por dois pesquisadores 

ingleses da Chatam House sobre “Illegal logging and Related Trade”. O trabalho 

procurou medir a escala e efetividade das respostas de diferentes países à 

atividade ilegal de exploração madeireira. A minha tarefa foi caracterizar, 

recolher dados, entrevistar representantes de diferentes segmentos envolvidos 

https://drive.google.com/open?id=141sxjbabqtpUUCf-jNfQ0nEGgG6uNJSw
https://drive.google.com/open?id=19dmJIKe1LEmo9xnz0kDoLHrrL6PUExUV
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com a questão, atualizar os dados, sistematizar e redigir um extenso relatório 

sobre a situação brasileira (2010). 

https://drive.google.com/open?id=1X6axgY9tXSmzun5m263MsaELw9V0s6vy  

 

2. Assessorias de Editoração  

 

2.1. Publicações em Geral 

 

1. Memória do 2º Workshop sobre monitoramento ambiental em áreas florestadas. 

IPEF – Piracicaba, novembro de 1997. 

https://drive.google.com/open?id=1i180phaLVnw8I9qJ8PcmeN-AfBeknp0i  

2. Memória do 1º Simpósio Ibero-Americano de Gestão e Economia Florestal. IPEF 

– Porto Seguro, julho de 2001. 

https://drive.google.com/open?id=1dXltzVFd7UAtRwfjtDoPGSFT_NRzW8Cd  

3. Memória do 3º Iberian American Symposium of Forest Management and 

Economics. IPEF – Ubatuba, setembro de 2005. 

https://drive.google.com/open?id=1xgMABu7JFjykE5lg01w4LwNtITmtSSnm  

4. Florestar Estatístico. Membro do corpo de editores desde a criação da 

publicação, 2005.  

https://drive.google.com/open?id=1G4kn6PODkFscT70XRfpnTplJRAItRbYd  

5. Florestar Estatístico. Membro do corpo de editores desde a criação da 

publicação, 2006. 

https://drive.google.com/open?id=1QXGxRJfwE7OslA4OMHQ8j6Jah44JbNbS  

6. Florestar Estatístico – Edição Especial. Membro do corpo de editores desde a 

criação da publicação, 2006. 

https://drive.google.com/open?id=1jXjK9Q8h2fj4ECzL3X8iQE8quKkrV5nm  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1X6axgY9tXSmzun5m263MsaELw9V0s6vy
https://drive.google.com/open?id=1i180phaLVnw8I9qJ8PcmeN-AfBeknp0i
https://drive.google.com/open?id=1dXltzVFd7UAtRwfjtDoPGSFT_NRzW8Cd
https://drive.google.com/open?id=1xgMABu7JFjykE5lg01w4LwNtITmtSSnm
https://drive.google.com/open?id=1G4kn6PODkFscT70XRfpnTplJRAItRbYd
https://drive.google.com/open?id=1QXGxRJfwE7OslA4OMHQ8j6Jah44JbNbS
https://drive.google.com/open?id=1jXjK9Q8h2fj4ECzL3X8iQE8quKkrV5nm
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2.2. Periódicos  

 

1. Editor associado da Revista Scientia Forestalis, 1999 até o presente. 

https://drive.google.com/open?id=146JMUCFN7i9w26jBXqWFGeCX16PhdE96  

 

3. Assessorias de Revisão  

 

3.1. Livros  

 

1. Editora UFV: um livro em 1999  

https://drive.google.com/open?id=1TgBuQjFgsnoviarA_CoYQh-vR-etw8V7  

 

2. Editora UFV: um livro em 2009 

https://drive.google.com/open?id=131SPG89pMDOe2QS_FUeUQJUP3puwi_7b  

 

3.2. Periódicos 

 

1. Revista Árvore:  

1999 2 (dois) artigos 

2000 3 (três) artigos 

2001 3 (três) artigos 

2002 2 (dois) artigos 

2003 1 (um) artigo 

2004 2 (dois) artigos 

2005 6 (seis) artigos 

2006 1 (um) artigo 

https://drive.google.com/open?id=1TOJdJFDNPLgviVoYSkFVB0SoSSfG7w3i  

http://editora.ipef.br/ojs/index.php/scientia/about/editorialTeam
https://drive.google.com/open?id=146JMUCFN7i9w26jBXqWFGeCX16PhdE96
https://drive.google.com/open?id=1TgBuQjFgsnoviarA_CoYQh-vR-etw8V7
https://drive.google.com/open?id=131SPG89pMDOe2QS_FUeUQJUP3puwi_7b
https://drive.google.com/open?id=1TOJdJFDNPLgviVoYSkFVB0SoSSfG7w3i
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2. Revista Cerne: 

1999 1 (um) artigo 

2000 1 (um) artigo 

2001 2 (dois) artigos 

2002 2 (dois) artigos 

https://drive.google.com/open?id=10n14BLVbVFAjdmlYNq9Yf6jLBMkbgseZ  

 

3. Revista Ciência Florestal: 

1999 1 (um) artigo 

2000 1 (um) artigo 

https://drive.google.com/open?id=1fBH9qUrXb-TSb6hnf1ByeNSAc9D0aBRv  

 

4. Revista de Economia e Sociologia Rural da SOBER 

2000 1 (um) artigo. 

2002 2 (dois) artigos 

2003 1 (um) artigo 

2004 1 (um) artigo 

https://drive.google.com/open?id=1DTreHk56Y5Hf-7lQTEffy_Hv8iftb26P  

 

5. Revista do Instituto Florestal 

2000  (um) artigo 

https://drive.google.com/open?id=1jDQj9paXgYqoWEYERI6EPQOJ3Isjfi5Q  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=10n14BLVbVFAjdmlYNq9Yf6jLBMkbgseZ
https://drive.google.com/open?id=1fBH9qUrXb-TSb6hnf1ByeNSAc9D0aBRv
https://drive.google.com/open?id=1DTreHk56Y5Hf-7lQTEffy_Hv8iftb26P
https://drive.google.com/open?id=1jDQj9paXgYqoWEYERI6EPQOJ3Isjfi5Q
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6. Revista Floresta 

2000 1 (um) artigo 

2001 2 (dois) artigos 

2005 2 (dois) artigos 

https://drive.google.com/open?id=1fLwwPfxjNlW8deOnFUGULKVVN4rV_nvL  

 

7. Revista Florestar Estatístico 

2001 1 (um) artigo 

https://drive.google.com/open?id=1xCCuZjSulFgH61FpTZp4MELOFlJ98-QT  

 

8. Revista Scientia Forestalis 

1999 3 (três) artigos 

2002 2 (dois) artigos 

https://drive.google.com/open?id=1Rmh5U7jLVKto9VraBA7TiwbpKvQH1dYn  

 

9. Revista de Ciências Agrárias da UFRA (RCA) 

https://drive.google.com/open?id=1Any0fLYZH_TAuxwXLssMN1uK9ln6-OsX  

2013  1 (um) artigo 

 

10. Revista FLORAM – Floresta e Ambiente 

2017 1 (um) artigo 

https://drive.google.com/open?id=1szQEkht3-56UP3OJO7dR1owxkOqEfHJe  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fLwwPfxjNlW8deOnFUGULKVVN4rV_nvL
https://drive.google.com/open?id=1xCCuZjSulFgH61FpTZp4MELOFlJ98-QT
https://drive.google.com/open?id=1Rmh5U7jLVKto9VraBA7TiwbpKvQH1dYn
https://drive.google.com/open?id=1Any0fLYZH_TAuxwXLssMN1uK9ln6-OsX
https://drive.google.com/open?id=1szQEkht3-56UP3OJO7dR1owxkOqEfHJe
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4. Exercício de Cargo no Governo Federal 

 

1. Gerente Executivo de Planejamento do Serviço Florestal Brasileiro no Ministério 

do Meio Ambiente, em Brasília. Afastei-me da Universidade de São Paulo por um 

período fixo de 24 meses para atender ao convite da Ministra do Meio Ambiente 

e do Diretor do Serviço Florestal Brasileiro. Nesse período, tive a oportunidade 

e o privilégio de participar de um momento histórico para o setor florestal 

brasileiro. Como parte essencial de uma política que pela primeira vez constou 

da lista de prioridades de um presidente brasileiro, fiz parte de um interessante 

processo de consolidação de um marco regulatório para a gestão de florestas 

públicas no Brasil. O país carecia desse marco e na sua ausência era 

praticamente impossível administrar institucionalmente o manejo de vastas áreas 

do território nacional. Em 2006, com a publicação da Lei de Gestão de Florestas 

Públicas, criou-se também o Serviço Florestal Brasileiro, encarregado entre 

outras coisas de planejar e gerir o processo de concessões de manejo florestal em 

áreas públicas. A minha missão ao ser convidado para participar da equipe que 

constituía esse novo órgão era criar a Gerência Executiva de Planejamento, 

treinar a sua equipe e desenvolver as rotinas que permitiriam produzir 

anualmente um documento fundamental para todo o processo de concessões. O 

Plano Anual de Outorgas Florestais (PAOF) é definido na Lei de Gestão de 

Florestas Públicas como o documento que deve ser publicado anualmente no mês 

de julho, pelo Ministro do Meio Ambiente, para divulgar as florestas púbicas que 

poderão ser alvo de editais de concessão florestal no país no ano seguinte à sua 

publicação. Encarado como parte de uma estratégia para o desenvolvimento de 

desenvolvimento regional com base em uma economia de base florestal, 

coordenei a publicação dos dois primeiros PAOFs desse histórico processo: o 

PAOF 2007-2008, e o PAOF 2009. Voltei para a ESALQ com o sentimento de 

dever cumprido, e certo de ter definido as rotinas essenciais para que a equipe 

do SFB siga desempenhando essa tarefa com muito rigor técnico e alto nível de 

comprometimento (27/09/2007 a 24/04/2009). 

https://drive.google.com/open?id=1yWK8f-sewzM_FjMfAFoL3qSRxI1qMatx  

https://drive.google.com/open?id=1yWK8f-sewzM_FjMfAFoL3qSRxI1qMatx

