
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2018 

 

Nome do Grupo: CEPEA – Economia e Administração Florestal                                                                                        

Sigla:   

Ano de Criação: 1997   

 

Professor(es) Responsável(eis): Prof. Dr. Carlos José Caetano Bacha  

Departamento: Economia, Administração e Sociologia - LES 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): carlosbacha@usp.br 3429-8719 

 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): cepea.florestal@gmail.com / floresta@usp.br 

Facebook/Site do Grupo: https://www.facebook.com/cepea.florestal/ 

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone): 
Caroline Ganeo Paulino da Silva -  caroline.ganeo.santos@usp.br - (19) 9 8245-4446 

Rafael Camarinha Franco de Menezes- rafael.camarinha.menezes@usp.com – (12) 992176989 

 

Local da sede do grupo: Pavilhão de Ciências Humanas 

 

Área do Conhecimento: 

(Para preencher esta lacuna, pesquisar na tabela das áreas do conhecimento do CNPq 

(http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf) e inserir número também.) 

Análise de Comportamento de produtos Florestais 

50202014 ECONOMIA FLORESTAL 

50202030 ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL 

 

Áreas Temáticas:  

 

(  ) 1. Comunicação  

(  ) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(  ) 4. Educação 

(x) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 
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(Para preencher esta lacuna, consultar 

https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing e inserir número também) 

7.2006 – Desenvolvimento de produtos 

 

O grupo realiza pesquisas? 

(x) Sim 

(  ) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(Link do diretório: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf) 

(  ) Sim 

(x) Não 

 

Em caso positivo, inserir obrigatoriamente o link: 

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): 

O setor florestal é bastante importante na economia brasileira, mas carece de informações 

econômicas, em especial sobre os seus mercados. Para contornar essa deficiência, desde 1997 tem 

sido coletados preços de produtos florestais e elaborados análises mensais sobre mercados de 

produtos florestais, que foram publicadas na Revista Preços Agrícolas de 1997 a 2001 e desde 2002 

no Informativo CEPEA - SETOR FLORESTAL, ampliando-se a partir de 2006 com as publicações na 

Revista O Papel.  Com isso, o Grupo Economia e Administração Florestal presta às comunidades 

brasileira e internacional um serviço essencial de transparência sobre as condições de mercado, ao 

mesmo tempo em que possibilita a seus participantes a aplicação prática dos conhecimentos em 

economia e administração adquiridos na sala de aula, aliando dentro da ESALQ a teoria e a prática. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018 (incluir principais resultados, 

contribuições, número de pessoas participantes, número de pessoas beneficiadas e público alvo das 

atividades de extensão realizadas somente durante o ano de 2018): 

(1) coleta de preços e de informações dos mercados de 56 produtos florestais nos Estados de São 

Paulo e Pará;  

(2) elaboração e divulgação gratuita do INFORMATIVO CEPEA-SETOR FLORESTAL, divulgado na 

página http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal/ 

(3) geração de informações sobre preços e condições dos mercados de papel e celulose e que 

fazem parte da coluna publicada pelo coordenador do grupo na revista O Papel, da Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP);  

https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing


                    

(4) prestação de orientação a produtores e empresas sobre como utilizar as informações econômicas 

geradas pelo grupo e publicadas nos informativos supracitados. 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2018 que estão em andamento (título, resumo, 

local de atuação/instituição, período). 

 Informativo CEPEA - Setor Florestal: analisa o comportamento dos preços dos produtos  

florestais negociados no Estado de São Paulo, bem como as transações externas do Brasil  com 

produtos florestais, o desempenho das empresas de base-florestal e a evolução da  política florestal 

brasileira. O CEPEA realiza coleta de dados primários e secundários, compila estes dados e elabora 

análises sintéticas de modo a gerar um informativo objetivo sobre o mercado de produtos florestais. 

Os produtos pesquisados são a lenha de pinus, a madeira em tora de eucalipto e os produtos 

processados de pinus e eucaliptos.  Entre os produtos nativos, são coletados os preços das 

pranchas de jatobá, ipê e peroba. 

Local de atuação: Sala do Grupo- Pavilhão de Ciências Humanas- ESALQ/USP 

Período: Todos os meses do ano de 2019. 

 

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou telefone) 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Caroline Ganeo Paulino da 
Silva 

 Ciências Econômicas- 

Bacharel 

caroline.ganeo.santos@usp.br  

Rafael Camarinha Franco de 

Menezes 

 

 Administração-

Bacharel 

rafael.camarinha.menezes@usp.com  

Ana Louise Ciências Econômicas- 

Bacharel 

 

Caio Rosateli Administração- 

Bacharel 

 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 
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