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Publicações científicas

Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR

Cursos ministrados

Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipe

Trabalhos de campo realizados

Comunicação social

Visitantes



19 Publicações científicas com integrantes do CSR

• Illegal logging as a disincentive to the establishment of a sustainable forest sector in the Amazon.
• Traditional conservation strategies still the best option.
• Spatially explicit valuation of the Brazilian Amazon Forest’s Ecosystem Services.
• Five Reasons the Earth’s Climate Depends on Forests.
• Mapping the socio-ecology of Non Timber Forest Products (NTFP) extraction in the Brazilian Amazon: The case of açaí (Euterpe 

precatoria Mart) in Acre.
• Evaluating the impact of future actions in minimizing vegetation loss from land conversion in the Brazilian Cerrado under climate 

change.
• Economic losses to sustainable timber production by fire in the Brazilian Amazon.
• Reply to Biodiversity conservation gaps in Brazil: A role for systematic conservation planning.
• The threat of political bargaining to climate mitigation in Brazil.
• Mercado de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) no Mato Grosso e Pará.
• Can multifunctional livelihoods including recreational ecosystem services (RES) and non timber forest products (NTFP) maintain 

biodiverse forests in the Brazilian Amazon?
• Combined exposure to hydroelectric expansion, climate change and forest loss jeopardies amphibians in the Brazilian Amazon.
• Compliance to Brazil’s Forest Code will not protect biodiversity and ecosystem services.
• The Dinamica EGO Virtual Machine.
• Conservation lessons from Cuba: Connecting science and policy.
• Modelagem Setorial de Opções de Baixo Carbono para Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo (AFOLU).
• Modelagem Integrada e Impactos Econômicos de Opções Setoriais de Baixo Carbono.
• Integrating Econometric and Spatially Explicit Dynamic Models to Simulate Land Use Transitions in the Cerrado Biome.
• A Short Presentation of Dinamica EGO.

Principais publicações



40 Publicações científicas utilizando o DINAMICA EGO

Países:

• Brasil
• México
• Costa Rica
• Estados Unidos
• Bangladesh
• Grécia
• Irã
• China
• Espanha
• Israel
• Marrocos



REPERCUSSÃO: 21 publicações em sites e jornais relativas a pesquisas desenvolvidas no CSR
PRINCIPAIS:

The New York Times Boletim UFMG Folha de São Paulo



REPERCUSSÃO: 21 publicações em sites e jornais relativas a pesquisas desenvolvidas no CSR
PRINCIPAIS:

Jornal Nacional
Globo News



REPERCUSSÃO: 21 publicações em sites e jornais relativas a pesquisas desenvolvidas no CSR
PRINCIPAIS:

Observatório do Clima Capa do Boletim UFMG



REPERCUSSÃO: 21 publicações em sites e jornais relativas a pesquisas desenvolvidas no CSR
PRINCIPAIS:

Revista Época

Jornal Carta Capital



REPERCUSSÃO: 21 publicações em sites e jornais relativas a pesquisas desenvolvidas no CSR
PRINCIPAIS:

Estadão
Opinião sobre a Fusão dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente 



Outras repercussões em páginas internacionais



CURSOS DO DINAMICA EGO

-> 3 cursos ministrados ao longo do ano: mais de 55 alunos
• Universidade do Porto (Abril de 2018) • Instituto de Geociências (agosto de 2018)

• Simpósio de Modelagem (Novembro de 2018)



CURSOS DO  BIO DIMANICA

-> 2 cursos ministrados ao longo do ano: Mais de 30 alunos
• Instituto de Geociências (agosto de 2018)
• Simpósio de Modelagem (Novembro de 2018)



Mestrados e Doutorados Defendidos



Potencial produtivo e econômico do açaí no estado do Pará
Maio de 2018

Estimates of economic losses and costs of forest fire 
management for innovation of action plans and fire mitigation 
programs in Brazil
Setembro de 2018



Resultados na Página do Facebook



• Alterações no layout da página do Facebook
Antes Depois



• Divulgação da página em grupos relacionados: aumento considerável de visualizações em nossos posts

ANTES (Até set/2018)

Depois (Pós set/2018)



• Aumento em 149,1% de seguidores em menos de 3 meses (de outubro a dezembro)

Aplicações das 
técnicas de SEO

234

583



• Perfil dos seguidores do Facebook



• Publicações simplificadas dos artigos para os usuários do Facebook



• Divulgação do CSR Maps para os usuários do Facebook

Resultado:

- 768 envolvimentos e 5190 pessoas 
alcançadas

- Comentários de usuários



Trabalhos de campo em 2018



Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 20 a 22 de fevereiro

Interação e troca de 
dados com a equipe do 
INPE que trabalha no 

projeto FIP.



Parque Nacional da Serra da Canastra – 16 a 20 de abril

Participação em 
treinamento do ICMBio

para combate a 
incêndios.



Parque Nacional da Serra do Cipó– 27 de maio

Houve mais duas idas no 
parque após esta data

para apresentar resultados 
preliminares do projeto FIP



Reuniões em Brasília para discussão e alinhamento do projeto FIP

Datas: 
• 26 e 27 de Novembro
• 17 e 18 de dezembro 



Visitantes em 2018





Parabéns a toda equipe!


