
Equipe Subprojeto 60
Zoneamento Ambiental Produtivo - ZAP das 
sub-bacias do Ribeirão Ferro-Carvão



Coordenação técnica, responsável pela caracterização física da área de estudo,  realização
de campos para validação de dados, interpretação dos cartogramas gerados com  análise e
indicação de áreas prioritárias para recuperação de APP, indicação de áreas  prioritárias
para recuperação e substituição de pastagens degradadas, realização de análise  dos
conflitos pelo uso da terra e demais análises espaciais, elaboração de relatórios de
medição mensal, elaboração de relatório com análise de integração dos diferentes
produtos,  elaboração de cartilha educativa.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0707955879381421

Coordenação geral da equipe, o que inclui participação direta e indireta em todas as etapas
da pesquisa, garantindo a efetividade dos prazos e a qualidade dos produtos finais,
incluindo realizar gestão financeira e aquisição de equipamentos. Também se encarregará
de planejar os campos e garantir a disponibilidade de equipamentos para a realização dos
mesmos, realizando medição mensal para apuração do andamento, supervisão e correção
dos  relatórios de medição mensal, comunicação com as partes interessadas no projeto.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5261484949232779

Prof. Carlos Fernando Ferreira Lobo

Prof. Max Paulo Rocha Pereira 



Realizará aquisição e tratamento das bases de dados, participando da caracterização
socioeconômica e contextualização regional da área em análise, auxiliando na análise e
interpretação de dados estatísticos, censitários e de outras informações com a mesma
natureza, auxiliar na elaboração dos relatórios parciais e do relatório final, auxiliar na
elaboração do material informativo.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8353755524805376

Analista em geoprocessamento, tratamento de dados espaciais, ficará responsável  pela
realização de estatística espacial, preparação de bases, processamento de dados em
sensoriamento remoto e processamento digital de imagem, produção gráfica e temática de  
cartogramas e demais peças de suporte a análise espacial.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3627160248562790

Ricardo alexandrino Garcia 

Antônio Henrique Noronha Ribeiro



Ficará a cargo de oferecer suporte no processamento de dados e análises em
geoprocessamento, dando suporte na elaboração de relatórios, na realização de campos de  
validação de dados, no controle de equipamentos e rotinas.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9762446340267530

Victor Cordeiro da Silva 


