
Projeto Temático: 

Restauração Ecológica de Florestas Ciliares, de Florestas Nativas de Produção Econômica e de 
Fragmentos Florestais Degradados (em APP e RL), com Base na Ecologia de Restauração de Ecos-
sistemas de Referência, visando testar cientificamente os preceitos do Novo Código Florestal Brasi-
leiro. 

Processo de seleção de bolsista de pós-doutorado 

Resumo 

Esta vaga está vinculada ao Projeto Temático “Restauração Ecológica de Florestas Ciliares, de Florestas 
Nativas de Produção Econômica e de Fragmentos Florestais Degradados (em APP e RL), com Base na 
Ecologia de Restauração de Ecossistemas de Referência, visando testar cientificamente os preceitos do 
Novo Código Florestal Brasileiro”, que tem como um de seus objetivos o monitoramento de longo prazo 
de ecossistemas naturais de referência em biomas ameaçados, visando acumular o conhecimento necessá-
rio sobre a dinâmica florestal para a adequação das ações de conservação e restauração da diversidade 
vegetal. O trabalho será realizado no Laboratório de Silvicultura Tropical do Departamento de Ciências 
Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). 

Os candidatos devem ter experiência prévia em ecologia e manejo de florestas tropicais, inventários flores-
tais e identificação botânica de espécies arbóreas na Amazônia e Mata Atlântica, monitoramento da dinâ-
mica de populações e comunidades vegetais, avaliação de impacto do manejo e análise de dados utilizando 
o software R, especialmente utilizando a abordagem de seleção de modelos mistos. 

O plano de trabalho proposto para a bolsa encontra-se disponível no Anexo 1. O tema a que se refere a 
pesquisa é “Rumo às colheitas futuras do manejo sustentável: avaliação da regeneração natural em flores-
tas manejadas na Amazônia Oriental”.  

As inscrições serão recebidas até dia 20 de fevereiro de 2018. 

Informações adicionais: 

A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O candidato selecionado receberá Bolsa de Pós-
doutoramento da FAPESP no valor de R$ 7.174,80 mensais e Reserva Técnica durante onze (11) meses. A 
Reserva Técnica de Bolsa equivale a 15% do valor anual da bolsa e tem o objetivo de atender a despesas 
diretamente relacionadas à pesquisa. Mais informações sobre a Bolsa de Pós-doutoramento da FAPESP 
estão disponíveis em www.fapesp.br/bolsas/pd. 

Pré-requisitos obrigatórios: 

• Ter obtido o título de doutor na área correlata ao projeto (ciências florestais, silvicultura, manejo 
de florestas tropicais) há menos de sete (7) anos; 

• Proficiência em português e inglês (escrita, leitura e conversação); 
• Disponibilidade para viagens de campo, com afastamento por longos períodos e para outros Esta-

dos do país; 
• Disponibilidade para iniciar as atividades de pesquisa imediatamente; 
• O selecionado deverá residir em Piracicaba (SP) e se dedicar exclusivamente à pesquisa. 

 
Qualidades desejáveis: 
 

• Experiência docente; 
• Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita; 
• Experiência em coordenar equipes interdisciplinares; 
• Artigos publicados em periódicos revisados por pares. 

 



Atividades a serem desenvolvidas: 

• Coletar, sistematizar e analisar dados de regeneração florestal em parcelas permanentes; 
• Participar das reuniões regulares do grupo; 
• Desenvolver relatórios anuais exigidos pela FAPESP; 
• Redação de artigos científicos; 
• Ministrar uma disciplina no Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais da ESALQ/USP 

relacionado ao tema Manejo de uso múltiplo em florestas tropicais; 
• Trabalhar exclusivamente com este grupo de pesquisa (quaisquer outras atividades durante a vi-

gência da bolsa devem ser submetidas previamente à análise da FAPESP). 

Inscrições: 

Os interessados em se inscrever no processo seletivo deverão enviar aos cuidados do Prof. Edson Vidal no 
endereço eletrônico edson.vidal@usp.br com cópia para Andréia Morenos no endereço eletrônico 
amoreno@usp.br.  

• A planilha que está no anexo 2 a este edital, preenchida com suas informações; 
• Curriculum Vitae em formato PDF (extraído da Plataforma Lattes – www.cnpq.br/lattes, se brasi-

leiros; ter o currículo neste formato não é exigência para candidatos estrangeiros); 
• Carta de apresentação em uma (01) página (em quadro próprio inserido ao final da planilha do 

anexo 2) indicando a razão de interesse na bolsa e com um breve relato de sua experiência; 
• Plano de Ensino da disciplina a ser ministrada; 
• Duas cartas de referência. 

Processo de seleção: 

A seleção do bolsista será realizada por meio da avaliação: 

• De seu histórico de formação como pesquisador (tema e área de mestrado e doutorado); projeto 
de pesquisa que participou; publicações; orientações ou co-orientações; participação em bancas 
de avaliação de trabalhos científicos; experiência de campo; coordenação de equipes multidisci-
plinares, etc.; 

• De sua carta de apresentação indicando interesse do candidato à bolsa; 
• De duas cartas de referências; 
• Do Plano de Ensino da disciplina; 
• E se necessário, haverá entrevista a ser realizada pela coordenação do projeto temático e pelo su-

pervisor do estágio de pós-doutoramento. A entrevista poderá ser realizada por skype para candi-
datos brasileiros ou estrangeiros que não residem em Piracicaba, SP. 

 

Calendário: 

Inscrições e envio dos documentos via internet até 20 de fevereiro/2018 

Período de realização das entrevistas, caso sejam necessárias 23 de fevereiro/2018 

Divulgação dos resultados, com a classificação dos selecionados Até 27 de fevereiro/2018 

Confirmação do interesse dos candidatos nas bolsas Até 28 de fevereiro/2018 

Chamada de outros classificados, caso algum candidato não confirme interesse na bolsa A partir do dia 01 de mar-
ço/2018 

 



 

Anexo 1 

Projeto Temático: Restauração Ecológica de Florestas Ciliares, de Florestas Nativas de Produção Eco-
nômica e de Fragmentos Florestais Degradados (em APP e RL), com Base na Ecologia de Restauração de 
Ecossistemas de Referência, visando testar cientificamente os preceitos do Novo Código Florestal Brasi-
leiro 

Plano de Trabalho do Projeto de Pesquisa do Bolsista 
Bolsa de Pós-Doutorado 
Período de vigência: março de 2018 a janeiro de 2019 
Supervisor: Edson José Vidal da Silva 
Título do subprojeto de pesquisa: Rumo às colheitas futuras do manejo sustentável: avaliação da rege-
neração natural em florestas manejadas na Amazônia Oriental 

Resumo  

Estudos demonstram a viabilidade econômica e ecológica da utilização de técnicas de exploração de im-
pacto reduzido (ER) para obtenção de madeira de florestas tropicais, porém alguns estudos apontam suas 
limitações quanto ao rendimento e qualidade das colheitas futuras. Pretende-se analisar a estrutura e a 
composição florística do banco de regenerantes em florestas manejadas experimentalmente na Amazônia 
Oriental. Especificamente, serão avaliadas as expectativas de que: 1) A composição e a estrutura da rege-
neração natural de áreas com EIR após 22 anos sejam semelhantes as das áreas sem intervenção; 2) A 
proporção de espécies de rápido crescimento no banco de regenerantes é maior nas áreas manejadas do 
que nas áreas sem intervenção; 3) A estrutura populacional das espécies madeireiras comerciais varia 
entre diferentes tratamentos e grupos ecológicos. Serão utilizadas informações coletadas em 60 parcelas 
de 400 m2, instaladas nas áreas de um amplo experimento florestal, realizado em 1993 com técnicas de 
EIR e de exploração convencional no município de Paragominas, PA. Informações quanto à composição 
de espécies e a densidade de indivíduos com DAP < 10 cm, e quanto às características ambientais serão 
coletadas no interior dessas parcelas. Serão realizadas análises de diversidade e similaridade florística do 
banco de regenerantes entre os tratamentos, bem como avaliações da densidade de indivíduos e estrutura 
populacional das espécies comerciais. Este estudo contribuirá para a avaliação dos efeitos de exploração 
madeireira em florestas tropicais, inclusive indicando potenciais lacunas para intervenções silviculturais 
que aumentem a sustentabilidade da atividade. 
 
Objetivos 

O principal objetivo deste estudo é analisar a estrutura e composição florística do estrato inferior de flo-
restas manejadas experimentalmente na Amazônia Oriental. Os resultados poderão contribuir para ampli-
ar o conhecimento a respeito dos processos ecológicos envolvidos na regeneração de florestas tropicais 
manejadas, que vem sendo acumulado através do monitoramento de parcelas permanentes. Especifica-
mente, serão avaliadas as expectativas de que: 1) A composição e a estrutura da regeneração natural de 
áreas com EIR após 22 anos sejam semelhantes as das áreas sem intervenção. 2) A riqueza de espécies de 
rápido crescimento no banco de regenerantes é maior nas áreas manejadas do que nas áreas sem interven-
ção; 3) A estrutura populacional das espécies madeireiras comerciais varia entre diferentes grupos ecoló-
gicos. 
 
Descrição dos métodos 
 
O estudo será realizado na Fazenda Agrosete no município de Paragominas, região nordeste do Estado do 
Pará. Aleatoriamente foram selecionadas áreas para serem exploradas com técnicas de EIR (105 ha) e de 
modo convencional (75 ha) entre Outubro e Dezembro de 1993, sendo uma terceira área (30 ha) deixada 
sem exploração. O monitoramento vem sendo realizado em parcelas permanentes dispostas em três blo-
cos de 350 x 700 m, um para cada tratamento (EIR, EC e controle), totalizando 73,5 ha.  
Em cada bloco serão instaladas aleatoriamente 20 parcelas permanentes de 400 m2 (20 x 20 m) para cole-
tar informações de arvoretas (5 cm < DAP < 10). Dentro dessas parcelas serão instaladas subparcelas de 
50 m2 (5 x 10 m) para amostrar varas (2,5 a 5 cm DAP) e subparcelas de 10 m2 (2 m x 10 m) para amos-



trar mudas (> 50 cm altura e < 2,5 cm DAP). Nestas áreas, todos os indivíduos arbóreos regenerantes 
serão identificados, marcados com plaquetas de alumínio e medidos quanto à altura e DAP (quando pos-
sível). Adicionalmente, será anotado o índice de iluminação de copa adaptado por Clark & Clark (1992), 
bem como a ocorrência de vestígios das operações florestais. Por fim, serão feitas coletas de amostras e 
registros fotográficos para confirmar a identificação botânica.  
Os dados serão organizados em planilhas e incorporados ao banco de dados do monitoramento. As espé-
cies serão identificadas segundo o sistema de classificação da APG III e classificadas quanto à utilização 
comercial, presença em listas de espécies ameaçadas e características silviculturais e ecológicas, confor-
me proposto em Vidal et al. (2016). A riqueza de espécies da regeneração entre os blocos e grupos ecoló-
gicos será comparada através de análise de rarefação (Magurran, 2004). A similaridade de espécies da 
regeneração entre os tratamentos serão realizada através do índice de similaridade de Chao-Jaccard (Chao 
et al., 2005). A densidade de indivíduos das espécies comerciais e a estrutura populacional serão investi-
gadas através da seleção de modelos lineares generalizados mistos. Todas as análises serão realizadas em 
ambiente computacional R (R Core (Team, 2014). 
 
Cronograma 
 

Trimestres Atividade 
1º 2º 3º 4º 

Coleta de dados em campo       
Organização de dados         
Identificação botânica         
Análise dos dados       
Publicação dos resultados     
Relatório Final      

 
Resultados Esperados 

O monitoramento em parcelas permanentes instaladas em florestas manejadas é importante para 
compreender papel do manejo no estoque de carbono e no equilíbrio entre os impactos ambientais e bene-
fícios à sociedade (Sist et al., 2015). Dentre os resultados do monitoramento surgem recomendações im-
portantes para a aplicação de tratamentos silviculturais, como o plantio de enriquecimento e condução da 
regeneração, que poderiam otimizar as colheitas futuras e aumentar o potencial de conservação das flores-
tas manejadas (Schwartz et al., 2013). No entanto, as prescrições devem estar embasadas em dados sobre 
a regeneração natural, que geralmente são escassas. 
 Este estudo trará contribuições no âmbito do grupo de pesquisas internacional sobre florestas 
tropicais manejadas (Tropical Managed Forests Observatory- TmFO; Sist et al., 2015), assim como no 
âmbito de redes institucionais brasileiras com foco no manejo, conservação e restauração das florestas 
brasileiras. Os resultados serão divulgados em periódicos científicos com seletiva política editorial, bem 
como serão apresentados em eventos e reuniões dos grupos de pesquisa em que se insere este estudo.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 



Ficha de inscrição 
 
Projeto Temático: Restauração Ecológica de Florestas Ciliares, de Florestas Nativas de Produção Eco-
nômica e de Fragmentos Florestais Degradados (em APP e RL), com Base na Ecologia de Restauração de 
Ecossistemas de Referência, visando testar cientificamente os preceitos do Novo Código Florestal Brasi-
leiro 
 
Processo de seleção de bolsista de pós-doutorado 
 
Plano de Trabalho do Bolsista: Rumo às colheitas futuras do manejo sustentável: avaliação da regene-
ração natural em florestas manejadas na Amazônia Oriental 
 
Nome do candidato:  
E-mail:   
Endereço residencial: 
Telefones Contato:  
Doutorado: 
(  ) PDF anexo 
(  ) link para download 
Carta de apresentação (1 página) indicando a razão de interesse na bolsa e com um breve relato de sua 
experiência, as relações entre sua experiência/formação, como pesquisador, e o projeto de pesquisa em 
desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Thematic project: 

Ecological Restoration of Riparian Forests, Native Forests of Economic Production and Degraded 
Forest Framents (in APP and RL), based on the Restoration Ecology of Reference Ecosystems, ai-
ming to scientifically test the precepts of the New Brazilian Forest Code 

Postdoctoral Fellow Selection Process 

 

Summary 

This vacancy is linked to the Thematic Project "Ecological Restoration of Riparian Forests, Native Forests 
of Economic Production and Degraded Forest Fragments (in APP and RL), based on Restoration Ecology 
of Reference Ecosystems, aiming to scientifically test the precepts of New Brazilian Forest Code ", which 
has as one of its objectives the long-term monitoring of natural reference ecosystems in threatened biomes, 
aiming to accumulate the necessary knowledge about the forest dynamics for the adequacy of conservation 
actions and restoration of plant diversity. The work will be carried out at the Tropical Forestry Laboratory 
of the Department of Forestry Sciences of the Luiz de Queiroz School of Agriculture (ESALQ / USP). 

Candidates must have prior experience in ecology and tropical forest management, forest inventories and 
botanical identification of tree species in the Amazon and Atlantic Forest, monitoring dynamics of popula-
tion and plant communities, management impact assessment and data analysis using R software, especially 
using the mixed model selection approach. 
 
The proposed work plan for the grant is available in Annex 1. The research project is "Towards future 
harvests of sustainable management: evaluation of natural regeneration in managed forests in the Eastern 
Amazon". 
 
Submissions will be received until February 20th, 2018. 
 
Additional information 
 
This vacancy is open to Brazilians and foreigners. The selected candidate will receive a FAPESP Post-
Doctoral Fellowship of R$ 7,174.80 per month and Technical Reserve during 11 months The Technical 
Reserve is equivalent to 15% of the annual value of the scholarship and is intended to cover expenses di-
rectly related to the research. More information on the FAPESP Postdoctoral Fellowship is available at 
www.fapesp.br/bolsa/pd. 
 
 
Mandatory prerequisites 

• Doctorate degree in the area related to the project (forest sciences, forestry, tropical forest 
management), obtained less than seven (7) years ago; 

• Proficiency in Portuguese and English (writing, reading and speaking); 
• Availability for field trips, with remoteness for long periods and for other states of the country; 
• Availability to start immediately; 
• The selected candidate must live in Piracicaba (SP, Brazil) and dedicate exclusively to research. 

 
Desired qualities: 

• Teaching experience. 
• Excellent oral and written communication skills. 
• Experience in coordinating interdisciplinary teams. 
• Articles published in peer-reviewed journals. 

 
Activities to be developed 

• Collect, systematize and analyze forest regeneration data in permanent plots; 



• Participate in regular group meetings; 
Develop annual reports required by FAPESP; 

• Write scientific papers; 
• Teach a course in the Graduate Program in Forest Resources of ESALQ / USP related to the 

theme “Multiple use management of tropical forests”; 
• Work exclusively with this research group (any other activities during the validity of the scholar-

ship must be previously submitted to FAPESP's analysis). 
 
Applications 

Those interested in applying for the selection process should send: 

• The worksheet in Annex 2 to this announcement, filled with your information; 
• Curriculum Vitae in PDF format (extracted from the Lattes Platform - www.cnpq.br/lattes, if 

Brazilians; having the curriculum in this format is not required for foreign applicants). 
• Cover letter (1 page) indicating the reason for interest in the scholarship and with a brief report of 

their experience (i inserted at the end of the worksheet in Annex 2). 
• Two letters of reference. 

 
To the care of Professor Edson Vidal in the e-mail edson.vidal@usp.br with a copy to Andréia Moreno in 
the e-mail amoreno@usp.br. 
 
Selection process: 
 
The selection will be carried out by assessing: 
 

• The history of training as a researcher (theme and area of masters and doctorate); research 
projects that participated; publications; supervision or co-supervision of undergraduate or 
graduate students; participation in the evaluation of scientific work; field experience; 
coordination of multidisciplinary teams, etc.; 

• cover letter indicating the applicant's interest in the scholarship; 
• letter of references; 
• if necessary, there will be an interview to be carried out by the coordination of the thematic 

project and by the supervisor of the postdoctoral stage. The interview could be on skype for 
Brazilian or foreign candidates who do not reside in Piracicaba, SP. 

 
Calendar 
Applications through e-mail until February 20th, 

2018 

Interviews February 23rd, 2018 

Dissemination of the results, with a classification of the selected Until February 27th, 
2018 

Confirmation of candidates' interest in the grants Until February 28th, 
2018 

Call of other classified, if any candidate does not confirm interest in the scho-
larship 

From March 1st on 

 
 
 
 



Annex 1 

Thematic Project: Ecological Restoration of Riparian Forests, Native Forests of Economic Production and 
Degraded Forest Fragments (in APP and RL), based on Restoration Ecology of Reference Ecosystems, 
aiming to scientifically test the precepts of New Brazilian Forest Code 

Work Plan 
Post-Doctoral Fellowship 
Duration: March 2018 to January 2019 
Supervisor: Edson José Vidal da Silva 
Title of the subproject: Towards future harvests of sustainable management: assessment of natural regen-
eration in managed forests in the Eastern Amazon 

Summary 

Studies have demonstrated the economic and ecological feasibility of the use of reduced impact logging 
(RIL) techniques to obtain wood from tropical forests, however some studies point out its limitations on 
yield and quality of future harvests. The aim is to analyze the structure and floristic composition of the 
forest regeneration in experimentally managed forests in the Eastern Amazon. Specifically, assessment of 
following expectations will be conducted: 1) The composition and structure of natural regeneration of 
EIR areas after 22 years are similar to those of non-intervention areas; 2) The proportion of fast growing 
species in the regeneration stratum is higher in managed areas than in non-managed areas; 3) The popula-
tion structure of commercial timber species varies among different treatments and ecological groups. In-
formation collected in 60 plots of 400 m2, established in the areas of a broad forest experiment, carried 
out in 1993 with RIL techniques and conventional harvesting in the municipality of Paragominas, PA, 
will be used. Information on species composition and density of individuals with DBH <10 cm, and envi-
ronmental characteristics will be collected inside these plots. Analyzes of the floristic diversity and floris-
tic similarity of the regeneration stratum among the treatments will be carried out, as well as evaluations 
of the density of individuals and population structure of commercial species. This study will contribute to 
the assessment of the effects of logging in tropical forests, including the indication of potential gaps for 
silvicultural interventions that increase the sustainability of the activity. 
 
Objectives 

The main objective of this study is to analyze the structure and floristic composition of the lower stratum 
of forests managed experimentally in the Eastern Amazon. The results may contribute to increase the 
knowledge about the ecological processes involved in the regeneration of managed tropical forests, which 
has been accumulated through the monitoring of permanent plots. Specifically, we will evaluate the ex-
pectations that: 1) The composition and structure of the natural regeneration of RIL areas after 22 years 
are similar to those of non-managed areas. 2) The richness of fast growing species in the regeneration 
stratum is greater in managed areas than in areas without intervention; 3) The population structure of 
commercial timber species varies among different ecological groups. 
 
Methods 
 
The study will be carried out at Agrosete Farm in the municipality of Paragominas, in the northeastern 
region of the State of Pará. Two areas were randomly selected to implement RIL techniques (105 ha) and 
conventional logging (75 ha) between October and December 1993, and a third area (30 ha) was harves-
ted. The monitoring has been carried out in permanent plots arranged in three blocks of 350 x 700 m, one 
for each treatment (RIL, CL and control), and totaling 73.5 ha. 
In each block, 20 permanent plots of 400 m2 (20 x 20 m) will be randomly established to collect informa-
tion from trees (5 cm <DBH <10). Within these plots, 50 m2 subplots (5 x 10 m) to sample poles (2.5 to 5 
cm DAP) and 10 m2 subplots (2 mx 10 m) to sample seedlings (> 50 cm height and <2, 5 cm DAP) will 
be established. In these areas, all regenerating trees will be identified, marked with aluminum tags and 
measured for height and DBH (when possible). In addition, the crown illumination index, as adapted by 
Clark & Clark (1992), will be observed, as well as the occurrence of traces of forest operations. Finally, 
botanical samples and photographs will be taken to confirm botanical identifications. 
The data will be organized into spreadsheets and incorporated into the monitoring database. Species will 



be identified according to the classification system of APG III and classified for commercial use, presen-
ce on lists of endangered species and silvicultural and ecological characteristics, as proposed in Vidal et 
al. (2016). Regeneration species richness among blocks and ecological groups will be compared through 
rarefaction analysis (Magurran, 2004). The similarity of regeneration assembly among treatments will be 
assessed through the Chao-Jaccard similarity index (Chao et al., 2005). The density of individuals of the 
commercial species and the population structure will be investigated through the selection of mixed gene-
ralized linear models. All analyzes will be performed in R. 
 
Schedule: 
 

Quarters Activity 
1º 2º 3º 4º 

Field work       
Data organization         
Botanical identification         
Data analysis       
Publication of results     
Final scientific report         

 
 
Expected results: 
 
Monitoring of permanent plots established in managed forests is important to understand the role of car-
bon stock management and the balance between environmental impacts and benefits to society (Sist et al., 
2015). Among the results of the monitoring, important recommendations for the application of silvicultu-
ral treatments, such as enrichment planting and conduction of regeneration, could optimize future har-
vests and increase the conservation potential of managed forests (Schwartz et al., 2013). However, the 
prescriptions must be based on data on natural regeneration, which are generally scarce. 
This study will provide contributions within the framework of the international research group on mana-
ged tropical forests (Tropical Managed Forests Observatory- TmFO; Sist et al., 2015), as well as in the 
framework of Brazilian institutional networks focused on the management, conservation and restoration 
of Brazilian forests. The results will be published in scientific journals with selective editorial policy, as 
well as will be presented at events and meetings of the research groups in which this study is inserted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 2 
 

Ficha de inscrição 
 
Thematic Process: Ecological Restoration of Riparian Forests, Native Forests of Economic Production 
and Degraded Forest Fragments (in APP and RL), based on Restoration Ecology of Reference Ecosys-
tems, aiming to scientifically test the precepts of New Brazilian Forest Code  
 
Postdoctoral Fellow Selection Process 
 
Work Plan: Towards future harvests of sustainable management: assessment of natural regeneration in 
managed forests in the Eastern Amazon 
 
Name:  
E-mail:   
Residence address: 
Phone number:  
Doctorship thesis: 
(  ) PDF annex 
(  ) link for download 
Letter of presentation (1 page) indicating the reason of interest in the scholarship and with a brief report 
of your experience, the relationships between your experience / training as a researcher, and the research 
project under development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


