
 

Artigos Selecionados no 7º GeoPantanal 

 

 
A Revista RA´EGA - O Espaço Geográfico em Análise, em acordo com a 
organização do Simpósio, publicará um número especial sobre geotecnologias 
no Pantanal, constituído por artigos que se destacaram no evento. Os artigos 
passarão pelas normas do Comitê Editorial da Revista. Salienta-se que 
atualmente a revista está classificada no Qualis Capes no estrato A2. Para mais 
informações sobre a revista, acessar https://revistas.ufpr.br/raega/index 
 

No  ID Título Artigo Instituição 

1 16 

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

2 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  UNIDERP 

3 36 

Análise Morfométricas das bacias hidrográficas 
abrangentes ao perímetro urbano do município de 
Dourados - MS UEMS  

4 40 
Topological validation of drainage network with 
QGIS  3º CGEO 

5 41 

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

6 50 
Balanço hídrico da Bacia do Alto Paraguai por meio 
de dados TRMM e MOD16A2 UEM 

7 65 

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

8 67 

GIS-based multicriteria analysis to define priority 
areas for forest recovery following the 
environmental disaster in Rio Doce Basin, Brazil UFLA 

9 71 

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

10 72-75 

Considerações sobre o trânsito de bovinos no 
Pantanal Sul em anos de eventos 
hidrometeorológicos severos:  a seca de 2010 e a 
cheia de 2014 (#72)    e   A mobilidade rural:  o 
trânsito de bovinos no Pantanal Sul, Brasil INPE 

https://revistas.ufpr.br/raega/index


11 76 

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

12 99 

Mapeamento de pastagens por meio da 
classificação da fusão de imagens Landsat-8/OLI e 
MODIS no município de São Gabriel do Oeste - MS  UNIOESTE 

13 100 
Balanço hídrico no Pantanal:  uma abordagem por 
sensoriamento remoto UFRGS 

14 101 

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

15 115 

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

16 139 
Pantanal de Cáceres (Mato Grosso):  uma análise 
temporal das alterações antrópicas do uso da terra  UNESP 

17 141 
Vegetação da sub-região da Nhecolândia, Pantanal 
brasileiro Embrapa 

18 150 
Balanço de nutrientes em uma bacia agrícola do 
Alto Pantanal Mato-grossense, Brasil INPE 

19 154 
Análise da vulnerabilidade natural e ambiental na 
Bacia Hidrográfica do Rio Jauru-MT UNEMAT 

20 161 

Dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra e o 
estado ambiental nas regiões de paisagem da 
porção sudoeste de Mato Grosso, Brasil UNEMAT 

    
 

 


