
 

 

 

 

Lista de Dissertações e Orientadores – UCM 
 

Nome do Aluno Tema Orientador 

Cátia Magaia 

Comparação da variabilidade espacial dos solos nos 
campos experimentais do posto agronómico de Nampula e 
posto administrativo de Muriaze: caso da zona norte, 
província de Nampula 

Prof. Marco Painho 

Dinis Castande 
Aplicação de ferramentas SIG para definição de políticas 
públicas ligadas a agricultura: caso do distrito de Lichinga 

Prof. Alexandre 
Baptista 

Eduardo Fonseca 
Mapeamento da variabilidade espacial das plantas 
daninhas no distrito de Cuamba com a utilizaçao de 
ferramentas de agricultura de precisão 

Prof. Pedro Cabral 

Elisa Xerinda 
Dificuldades na implementação da agricultura de Precisão 
no Campo experimental de Nassuruma-Anchilo 

Prof. Marco Painho 

João Soares 

A aplicação de sistema de informação geográfica na 
identificação e análise dos impactos provocados pelo uso 
de agro-quimicos nos campos de produção do Distrito de 
Malema - 2014 

Prof. Ali Atumane 

José Bofana 
Avaliação da Eficiência dos interpoladores deterministicos 
e estatiticos na analise da variabilidade dos atributos 
químicos do solo 

Prof. Ana Cristina 
Costa 

Mauro Regina 
Implementacao de tecnologias de Sistema de Informacao 
Geografica na agricultura familiar em Moçambique 

Prof. Alexandre 
Baptista 

Miguel Benjamim 

A utilização de Tecnologias de Informação Geográfica, na 
determinação das características físicas do solo em função 
da dependência do campo experimental Universidade 
Católica de Moçambique – Faculdade de Agricultura. 

Prof. José Rafael 

Miquitaio Rego 
Optimização das recomendações de fertilizantes para as 
culturas de milho e feijão boer nas condições 
agroecologicas de Cuamba 

Prof. José Rafael 

Monteiro Arlindo 
Delimitação de áreas de produção com base em Sistemas 
de Informação Geografica no Posto Administrativo de 
Anchilo, Distrito de  Nampula 2014 

Prof. Marco Painho 

Muhammad Ali 

Análise do custo e benefício (comparação entre os factores 
de produção e o rendimento na agricultura tradicional e na 
agricultura de precisão) na base do preço corrente da soja 
no Distrito de Gurué (Zambézia) 

Prof. Marco Painho 

Nito Impissa 

Análise dos principais factores que contribuem para a 
adopção ou não da agricultura de precisão em 
Moçambique: Caso dos distritos de Cuamba - Província do 
Niassa e Distrito de Gurué - Província da Zambézia 

Prof. Marco Painho 

Samuel Mussava 
Zoneamento das Inundações ao longo do Rio Muandá e 
Namutimbua no Município de Cuamba 

Prof. José Rafael 

Sueco Cipriano 
Relação espacial entre o Rendimento do Grão da Soja 
(Glycine max L.) e a Concentração da Matéria orgânica e 
Fósforo num Solo argilo-arenoso do distrito de Cuamba 

Prof. José Rafael 

 
 


