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• Gerente do Projeto PRODES 
Levantamentos 1995 / 1996-97 
enquanto Gerente da FUNCATE 

(1996-1997) 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



Projetos auditados, em parte refeitos, concluídos e 
entregues aos clientes finais, tendo sido expedidos os 
respectivos atestados de aceitação e conformidade  

Enquanto Gerente Técnico da FUNCATE 



• área de abrangência de 30.000 km2 

Projeto: 

Macrozoneamento do Vale do Ribeira – SP 

para a empresa Engecorps – Corpo de 
Engenheiros Consultores – SP 

(1996) • mapeamento compreendendo os 
municípios de Apiaí, Barra do Turvo, 
Iporanga, Eldorado, Jacupiranga, 
Registro, Juquiá, Miracatu, Pariquera-
Açu, Rineira, Sete Barras, Itariri, Tapiraí, 
Pedro de Toledo e parte do Município de 
Iguape 

• elaboração de cartas temáticas a partir de 
imagens Landsat – TM5 para Geologia, 
Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso 
do Solo, a partir de informações de 
declividade, situação fundiária, legislação 
ambiental, infre-estrutura, planialtimetria, 
climatologia, e recursos hídricos 

• elaboradas 36 cartas na escala 1:50.000 
para cada tema considerado, exceção 
feita aos temas climatologia e recursos 
hídricos que foram elaboradas na escala 
1:250.000 

• produtos entregues em plotagens e 
também no formato SGI – Sistema 
Geográfico de Informações 



Projeto: Macrozoneamento do Vale do Ribeira – SP 
para a empresa Engecorps – Corpo de Engenheiros Consultores – SP 
(1997) 

• área de abrangência de 30.000 km2 

• mapeamento compreendendo os municípios de 
Apiaí, Barra do Turvo, Iporanga, Eldorado, 
Jacupiranga, Registro, Juquiá, Miracatu, 
Pariquera-Açu, Ribeira, Sete Barras, Itariri, 
Tapiraí, Pedro de Toledo e parte do Município 
de Iguape 

• elaboração de cartas temáticas a partir de imagens 
Landsat – TM5 para Geologia, Geomorfologia, 
Pedologia, Vegetação e Uso do Solo, a partir de 
informações de declividade, situação fundiária, 
legislação ambiental, infraestrutura, planialtimetria, 
climatologia, e recursos hídricos 

• elaboradas 36 cartas na escala 1:50.000 para 
cada tema considerado, exceção feita aos temas 
climatologia e recursos hídricos que foram 
elaboradas na escala 1:250.000 

• produtos entregues em plotagens e também no 
formato SGI – Sistema Geográfico de 
Informações 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



Projeto: Macrozoneamento do Vale do Ribeira – SP 
para a empresa Engecorps – Corpo de Engenheiros Consultores – SP 
(1996) 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



• área geográfica de 587.172 km2 

Projeto:  

Levantamento da Vegetação Natural do 
Estado de Minas Gerais 

 para o Instituto Estadual de Florestas - IEF – MG 

(1996-1997) 

• mapeamento da cobertura 
vegetal e do uso do solo na 
escala 1:100.000 

• fornecimento do mapa síntese 
da cobertura vegetal e uso do 
solo de Minas Gerais na escala 
de 1:1.500.000 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



• área geográfica de aproximadamente 247.898 km2 

Projeto “Olho Verde” 

Departamento Estadual de Proteção aos 
Recursos Naturais – DEPRN 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo 

(1996-1997) 

• mapeamento da vegetação natural do Estado de São 
Paulo, 416 cartas de vegetação na escala 1:50.000 de 
1988 

• atualização do mapeamento da vegetação natural para 
as regiões do Litoral e Vale do Ribeira, 45 cartas de 
vegetação na escala 1:50.000, ano 1994 

• elaboração de 45 cartas derivadas do cruzamento das 
duas datas para as regiões acima consideradas 

• totalização das áreas de vegetação natural por 
Município e por equipe do DEPRN 

• implantação do Laboratório de Geoprocessamento e 
Sensoriamento Remoto do DEPRN 

• elaboração de mapa-síntese da vegetação natural do 
Litoral e Vale do Ribeira 



 Realização de Diagnóstico e Proposição de um 
Novo Cadastro Técnico Rural para o Brasil 

• Trabalho realizado para a Associação Nacional dos 
Órgãos Estaduais de Terra – ANOTER com participação 

da Universdade Federal de Santa Catarina 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



 Projeto: Diagnóstico e Proposição de um Novo Cadastro 
Técnico Rural para o Brasil 

• Trabalho realizado para a Associação 
Nacional dos Órgãos Estaduais de 
Terra – ANOTER com participação da 
Universidade Federal de Santa Catarina 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



 Projeto: Diagnóstico e Proposição de um Novo Cadastro Técnico Rural para o Brasil 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



 Projeto: Apoio a Atividades do Exército Brasileiro e Capacitação de Instituições 

• Gerente Técnico da FUNCATE 



• Projeto PRODES Levantamentos 
1995 / 1996-97 e estimativa 1998 

• Gerente Técnico da FUNCATE 

•Gerente do Projeto PRODES 


