
 

 

Lista de artigos para apresentações orais 
Dia 22 de outubro de 2018 – Segunda-feira 

Horário: 16h – 22h 
 

Ordem ID  Título do Artigo 

1 12  Gestão da paisagem e dos inventários de emissão de metano em 
sistemas inundáveis de cria e recria de bovinos no Pantanal: estudo de 
caso na Fazenda São Bento 

2 34  Estimativa da eficiência do sequestro de carbono em vegetação natural 
de uma Unidade de Conservação, usando dados de imagens Cbers - 4 
em Jardim – MS 

3 38  Mapeamento de conflitos entre uso da terra e cobertura vegetal nas 
Áreas de Preservação Permanente (APP) do rio Desbarrancando - MS, 
com imagem CBERS-4 

4 65  Dinâmica dos fluxos de calor latente, calor sensível e fluxo de calor no 
solo no Pantanal Mato-Grossense 

5 76  Geotecnologias aplicadas a análise do estado da conservação ambiental 
das pastagens do município de Araputanga - MT, Brasil 

6 154  Análise da vulnerabilidade natural e ambiental na Bacia Hidrográfica do 
Rio Jauru - MT 

7 25 Modelo Digital de Elevação aplicado à taxonomia do relevo: Regiões 
geomorfológicas do Estado de Mato Grosso do Sul e delimitação da bacia 
hidrográfica do rio Taboco 

8 68  Compartimentação Geomorfológica do Pantanal da Nhecolândia/MS 

 

  



 

 

Lista de artigos para apresentações orais 
Dia 23 de outubro de 2018 – Terça-feira 

Horário: 16h – 22h 
 

Ordem ID  Título do Artigo 

1 16  Aplicação do modelo linear de mistura espectral por abordagem 
combinada entre resoluções espaciais de imagens do sensor PROBA - V 

2 41  Uso da plataforma Google Earth Engine para análise multitemporal de 
imagens SAR para detecção de variações de áreas inundadas no 
Pantanal 

3 71  Sistema de Informação Geográfica aplicado ao desenvolvimento do APP 
mobile: o manejo sustentável do Jacaré do Pantanal (Caiman yacare) 
como exemplo de trabalho. 

4 89  Processo de instalação dos refletores de canto na fase de Pré- 
Sinalização de Voo por Radar 

5 3  Aplicação de técnicas de reconhecimento de padrões para estimar o 
comportamento de bovinos em função de dados de posicionamento GPS 

6 43 Uso de imagens de sensoriamento remoto para identificação de 
variabilidade espacial em Agricultura de Precisão 

7 49  Modelos de distribuição de duas espécies arbóreas do Pantanal com 
pacotes climáticos do Quaternário 

8 164  Uso do Sensoriamento Remoto para a detecção de Sistemas Integrados 
de Produção Agropecuária: Uma contribuição para o Monitoramento da 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 

 

  



 

 

Lista de artigos para apresentações orais 
Dia 24 de outubro de 2018 

Horário: 16h – 21h40 – Quarta-feira 
 

Ordem ID  Título do Artigo 

1 39  Metodologia para mapear hidrografia em diferentes períodos do ano 
utilizando mosaicos de imagens do sensor OLI/Landsat 8 

2 40  Topological validation of drainage network with QGIS 

3 100  Balanço hídrico no Pantanal: uma abordagem por sensoriamento remoto 

4 101  Avaliação da dinâmica de uso e cobertura da terra em municípios da BAP 
a partir da plataforma Web dos dados TerraClass Amazônia 

5 111  Identificação e análise da inundação urbana no município de Porto 
Murtinho - MS 

6 113  Sazonalidade de propriedades Físicas dos aerossóis atmosféricos em 
uma região ecótona do Pantanal Mato- grossense 

7 115  Quantificação do Ozônio Troposférico e suas relações com variáveis 
micrometeorológicas no Pantanal Mato-Grossense 

8 150  Balanço de nutrientes em uma bacia agrícola do Alto Pantanal Mato-
grossense, Brasil 

 

 

 


