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Curriculum Vitae 
 
 
1. DADOS PESSOAIS 
 
Nome:    Maria de Lourdes Davies de Freitas 
Filiação:    Tácito Lívio Reis de Freitas 
    Regina de Almeida Davies Freitas 
Estado Civil:   Solteira 
Data de nascimento:   18 de novembro de 1938 
Nacionalidade:    Brasileira 
Endereço:    Rua Gustavo Sampaio 194/905 
    22010-010 Rio de Janeiro 
telefone: 55 21 22 75 1563;  cel 55 21 9807 5000 
fax:     55 21 2275 1563 
email:    daviesfreitas@uol.com.br 
Carteira de Identidade:   CREA 11998- 5º região RJ 
CPF:     00 54 68 017-49 
 
 
 
2. ESCOLARIDADE 
 
Superior 
Diplomado como arquiteto, FNA/UB, 1962 
Diplomado como urbanista, FNA/UB, 1972 
Diversos cursos de extensão em planejamento urbano e regional, meio ambiente e poluição, sociologia e economia 
urbana, auditoria ambiental, avaliação ambiental estratégica, passivo ambiental, mudanças climáticas, 
respectivamente no IBAM- 1972 , PUC RIO-1974, PROENCO –99 e FIRJAN- 2000 
Fluente em inglês, francês e espanhol, estuda atualmente alemão. 
 
          
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL RECENTE 
 
Desde outubro 95, diretora técnica do IMAH – Instituto do Desenvolvimento e de Gerenciamento do Meio Ambiente, 
uma ONG sem fins lucrativos, registrado no CONAMA/CNEA.  
• desde janeiro 95, consultora nacional e internacional para assuntos de sua especialização: 

planejamento urbano/regional e meio ambiente( área internacional). 
• novembro 92 a dezembro 93,  Diretora Executiva do Instituto de Meio Ambiente da PUC_RIO 
• outubro 92 a abril 93,   Assistente técnica da Superintendência de Meio Ambiente da CVRD, Brasil. 
• março 92 a outubro 92,   Diretora Internacional da Secretaria de Meio Ambiente do Brasil, administração 

Goldemberg. 
• 1990 a 1992,   Coordenadora geral do PNMA- Programa Nacional de Meio Ambiente do Brasil junto ao 

IBAMA, Brasília e Diretora de Planejamento do IBAMA, administração Lutzemberg. 
• 1963 a 1992,   Arquiteta, urbanista  e posteriormente Coordenadora de Meio Ambiente da CVRD, responsável 

pelo projeto e implementação do Projeto Ferro Carajás na Amazônia brasileira, alem de chefe do Departamento 
de Núcleos Urbanos e Arquitetura Industrial do mesmo projeto; coordenadora do programa de apoio às 
comunidades indígenas sob a influencia do projeto Carajás. 

• 1990 a 1992,  Senior Advisor do Secretário-Geral da UNCED Sr. Maurice Strong para os preparativos da RIO-
92, atuando no Brasil. 

           
        
4. OUTRAS ATIVIDADES 
 

• 2006/atual membro da CAPNET  Brasil– Rede  Brasileira de Capacitação em Recursos Hídricos – na 
qualidade de membro do Comitê gestor da organização.  

• 2003 Coordenadora Conferencia eletrônica internacional para os paises de lingua portuguesa no tema 
gênero e água .  

• 2002/atual membro do GT Água do FBOMS 
• 2001/Atual, membro do FBOMS, e do GT Águas, parceria através do IMAH com o Instituto Ipanema e 

Aquariana 
• 1999/Atual, professora das disciplinas de Financiamentos para meio ambiente e Aspectos internacionais 

do meio ambiente do curso de mestrado da PROENCO BRASIL/MCT /CAMARA DE COMERCIO BRASIL 
ALEMANHA, oferecido na USP - São Paulo e CRQ em São Paulo, alem do CCBA em Porto Alegre. 

• 1999/Atual, Presidente do  Board da REBRAF, Rio de Janeiro, Brasil 
• 2008/atual,  Secretária Executiva da REBRAF-Rede Brasileira de Agroflorestas 
• 1998-1999 ,  membro ex-officio do Board of Trustees do CIFOR- International Center for Forestry, 

Bogor , Indonesia.  
• desde 1997 ,  presidente do Conselho de Administração da REBRAF, Rede Brasileira de 

Agrofloresta, Brasil. 
• 1994-1996 ,  presidente do Comite de Auditoria do ICRAF - International Center for Research in 

Agroforestry, Nairobi, Quenia 
• 1993-1999 ,  membro do Board of Trustees do ICRAF, Quenia, e Vice -Chair do Board no ultimo 

ano. 
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• desde 1993 ,  membro do Board da LASA - Latin America Studies Association, University of Florida, 
USA 

• desde 1987 ,  membro do CCMA , Conselho Consultivo de Meio Ambiente da Eletrobrás. 
 
 
 
5. PROJETOS RELEVANTES DE INTERESSE NA AREA DE CONSERVAÇÃO E NA AREA SOCIO AMBIENTAL 
 
• PNMA , direção geral do Programa Nacional do Meio Ambiente do Brasil  por 3 anos na administração 

Lutzemberger (1990-1993) e  do PPG7, Programa para as Florestas Tropicais Brasileiras (1990-1992), projetos 
de  competência federal, nos valores  respectivamente de 166,7 milhões (empréstimo) e 250 milhões de dólares 
(doação)  ao Brasil de países pertencentes ao G7 através de coordenação do Banco Mundial. 

• IBAMA/MMA , coordenação geral de equipe técnica interdisciplinar  para Projeto das trilhas de conservação do 
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães em Mato Grosso, projeto realizado entre agosto de 1997 e março 
de 1998. 

• CVRD, Projeto  Ferro Carajás. Neste projeto lhe coube: 
•  direção geral de Plano  de Ação Ambiental , implementado com o valor de 63 milhões de dólares e diretrizes 

para plano de zoneamento de 420 mil hectares de floresta tropical  na Amazônia brasileira, à época pertencente 
ao grupo CVRD e hoje uma área de conservação do IBAMA/MMA - FLONA  Carajás- , a partir da privatização 
da empresa.  O estudo de viabilidade  do Projeto Ferro Carajás foi executado no período 1972-1980 e o projeto 
básico, detalhado e implantado entre 1980-1985. 

• Neste projeto foram coordenados ainda: o projeto e a construção de 10 núcleos urbanos variando de 2. 000 a 
16.000 hab entre a mina em Carajás,estado do Pará,  a ferrovia de 890 km entre Marabá, Pará e o porto de 
Ponta da Madeira no Itaqui, São Luis do Maranhão, 1980-1985. 

• Coube ainda a  técnica a coordenação de toda arquitetura industrial do projeto num valor aproximado de 6.000 
m2  de área edificada, entre os prédios dedicados a mineração, operação ferroviária e instalações portuárias. 
Este projeto foi realizado  com um montante de 252 milhões de dólares, 1980-1985 

• Ainda no mesmo projeto exerceu a função de  coordenadora geral do estudo de impacto ambiental EIA-RIMA 
do Projeto Ferro Carajás aprovado pela SEMA/Brasília  para construção do empreendimento, 1982 

• Em ultimo lugar  coordenou o projeto de proteção a reservas indígenas na área de influência do projeto, sob 
orientação da FUNAI , no montante de 13 milhões de dólares no período de 8 anos, a saber 1982-1990.    

• Banco Mundial , participação como coordenadora de estudos ambientais para definição de Programas 
Nacionais de Meio Ambiente respectivamente para países como Equador e Bolívia em equipe multisciplinar de 
projetos internacionais, período 1988-1989 . 

• BID, participação como coordenadora de uma equipe para a proposta de assistência técnica para o Plano 
Nacional de Meio Ambiente da Colômbia , 1989. 

• Direção técnica do estudo de impacto sócio ambiental da refinaria Gabriel Passos, REGAP, MG, para a 
Petrobrás SA, no período 2004-2006 par a empresa PROENCO Brasil. 

• Assessoria técnica a empresa Ecologus para proposta visando a regularização ambiental da CFN-Companhia 
Ferroviária  do Nordeste,  2005 

• Coordenação técnica em regime de parceria com o Instituto Ipanema para o projeto destinado a recuperação de 
áreas sócio e ambientalmente degradadas em municípios do vale médio do Paraíba do Sul no estado do Rio de 
Janeiro, através de projetos financiados pelo CEIVAP e FNMA/PDA/MMA respectivamente no período 2005 –
2006. 

• Coordenação técnica em regime de parceria com o Instituto Ipanema para a construção de 15 agendas 21 
municipais  no setor publico da área de influencia da refinaria COMPERJ/Petrobras SA no estado do Rio de 
Janeiro, 2008-2009. 

• Coordenação técnica pela REBRAF de projeto das APAs Caledonia e Três Picos no município de Nova  
Friburgo, decorrente de edital do FNMA/MMA, projeto  finalizado, 2010. 

• Membro da equipe do projeto AmazonIEA - Amazonia em transformação, Historia e Perspectivas, Centro de 
Estudos Avançados da USP, projeto em execução.  

 
 
 
6. PUBLICAÇÕES  
 
Publica regularmente diversas matérias de interesse ambiental em revistas especializadas, capítulos e artigos e 
livros técnicos, alem de textos para palestras e conferências nacionais e internacionais. 
 
 
Rio de Janeiro, dezembro de 2012. 
 
 

 
Maria de Lourdes Davies de Freitas  
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