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Publicações



20 publicações científicas com integrantes do CSR

• Biodiversity and ecosystem services in the Campo Rupestre: A road map for the sustainability of the hottest Brazilian biodiversity 
hotspot.

• Amazônia do futuro: o que esperar dos impactos socioambientais da Ferrogrão? 
• Responses of Plant Biomass in the Brazilian Savanna to Frequent Fires.
• Collective action can avoid the “tragedy of the Amazon commons”. 
• Modelling susceptibility of Abrolhos reefs to coral bleaching. 
• Pavimentação da BR-319, a rodovia do desmatamento. 
• Proposed legislation to mine Brazil’s indigenous lands will threaten amazon forests and their valuable ecosystem services. 
• The rotten apples of Brazil’s agribusiness. 
• A spatially explicit index for mapping Forest Restoration Vacation (FRV) at the landscape scale: Application in the Rio Doce basin, Brazil. 
• Modelagem da vulnerabilidade dos povos indígenas no Brasil ao covid-19. 
• Local conditions and policy design determine whether ecological compensation can achieve No Net Loss goals. 
• The gathering firestorm in southern Amazonia. 
• Cenários para a intensificação da bovinocultura de corte brasileira. 
• Focus on leakage and spillovers: informing land-use governance in a tele-coupled world. 
• Cultural Ecosystem Services (CES) in landscapes with a tourist vocation: Mapping and modeling the physical landscape components that 

bring benefits to people in a mountain tourist destination in southeastern Brazil. 
• Land use dynamics and future scenarios of the Rio Doce State Park buffer zone, Minas Gerais, Brazil. 
• Applying geoethics to the context of mining ferruginous geosystems: Case studies from the tailing dam breaks in Fundão and Córrego do 

Feijão, Minas Gerais – Brazil. 
• Rio Doce State Park buffer zone: forest fragmentation and land use dynamics. 
• Developing multiscale and integrative nature–people scenarios using the Nature Futures Framework. 
• Non-Timber Forest Products (NTFP) in the Brazilian Amazon and Cerrado biomes: multi scale governance for Implementing enhanced 

socio-biodiversity chains. 

Publicações científicas



54 publicações científicas utilizando o software DINAMICA EGO

Países:

• Brasil
• China
• México
• Estados Unidos
• Austrália
• Dinamarca
• Alemanha
• Colômbia
• França
• Holanda
• Irã
• Polônia
• Uganda

Publicações científicas
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6 teses e/ou dissertações desenvolvidas utilizando o DINAMICA EGO

• Machava CDA. Modelagem dinâmica do desmatamento na província de Manica – Moçambique. Dissertação (Mestrado em 
Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais). Universidade Federal de Minas Gerais. 2020.

• Souza JAC. Acurácia das métricas de validação da classificação de imagens. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). 
Universidade Federal de Minas Gerais. 2020.

• Leon MB. Modelo estratégico geográficamente explícito del corredor de viabilidad ambiental, social y económico de la ferrovía
bioceánica en territorio peruano y brasileño. Dissertação (Mestrado em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais). 
Universidade Federal de Minas Gerais. 2020.

• Reis M. Dinâmica espacial dos incêndios florestais em Autazes, Amazonas. Dissertação (Mestrado em Ciências de Florestas 
Tropicais). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2020.

• Anahua Apomayta R. Modelamiento dinámico espacial del crecimiento urbano mediante autómatas celulares en el periodo 1974 
al 2065 de la ciudad de Puno. Tese (Título profissional em Engenharia Topográfica e Agrimensura). Universidad Nacional del
Altiplano. 2020.

• Souza PDR. Efeitos da mudança climática na distribuição potencial e áreas que protegem dois marsupiais neotropicais 
associados a ambientes aquáticos. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais). Universidade Federal de São Carlos, 
2020.

Publicações científicas



Projetos



Projetos em andamento

FIP - Monitoramento do Cerrado:

Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e 
Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado 
Brasileiro.

• O projeto visa apoiar ações de combate e 
prevenção de incêndios florestais por meio do 
monitoramento da cobertura vegetal e do 
desenvolvimento de ferramentas de 
simulação da propagação de fogo.

Site: https://csr.ufmg.br/fipcerrado/

https://csr.ufmg.br/fipcerrado/


Projetos em andamento

OtimizaINFRA:

Plataforma de avaliação dos impactos ambientais e socioeconômicos de projetos de infraestrutura. 

• O projeto visa avaliar os impactos econômicos, ambientais e sociais dos projetos de 
infraestrutura e políticas públicas de gestão territorial para a Amazônia a fim de apoiar o 
planejamento e tomada de decisão acerca dos mesmos.

Amazon Cloud:

Simulação dos impactos das mudanças climáticas e do uso da terra nos regimes de fogo e biodiversidade 
e as implicações para a conservação ambiental no Cerrado.

• O projeto visa modelar os impactos diretos e indiretos das mudanças climáticas sobre os regimes 
de fogo no Cerrado juntamente com suas consequentes sinergias e implicações para a 
biodiversidade. Isso com o objetivo de apoiar estratégias e políticas de conservação da 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos do bioma.



Repercussão



Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR

102 publicações em sites e jornais relativas a pesquisas desenvolvidas no CSR

G1

Estadão

DW Brasil

Exemplos:

Folha de São Paulo



Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR

102 publicações em sites e jornais relativas a pesquisas desenvolvidas no CSR

Jornal da Band Bom dia Brasil

El País



Matérias publicadas em outros idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e esloveno

Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR

The Guardian Forbes

CNN

Reporterre



Matérias publicadas em outros idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e esloveno

Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR

Reuters Svet Kapitala

France 24 Green Report



Cursos



Cursos ministrados

3 cursos e capacitações com mais de 1.300 visualizações

2 capacitações organizadas pelo CSR
• I Capacitação do Modelo Online de Espalhamento de Fogo para o Bioma Cerrado

• Data: 27 de agosto de 2020
• 12 participantes
• Plataforma: Google Meet

• II Capacitação do Modelo Online de Espalhamento de Fogo para o Bioma Cerrado
• Data: 02 de dezembro de 2020
• 151 participantes simultâneos
• Plataforma: YouTube do CSR
• Link da gravação*: https://youtu.be/Ck10lpv7Hzo

*693 visualizações até 21 de dezembro de 2020

1 curso organizado por Geocast Brasil
• Introdução geral sobre os usos e aplicações da Plataforma Dinamica Ego e o plugin BioDinamica

• Data: 17 de julho de 2020
• 459 visualizações
• Link da gravação: https://youtu.be/ajTdVKfxUB4

https://youtu.be/Ck10lpv7Hzo
https://youtu.be/ajTdVKfxUB4


Defesas



Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipe

Autora: Castigo David Augusto Machava
Orientadora: Sónia Maria Carvalho Ribeiro
Data da defesa: 11 de fevereiro de 2020

Modelagem dinâmica do desmatamento 
na província de Manica - Moçambique



Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipe

Autora: Josiane Aparecida Cardoso de Souza
Orientador: Britaldo Silveira Soares Filho
Data da defesa: 17 de fevereiro de 2020

Acurácia das métricas de validação 
da classificação de imagens



Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipe

Autora: Welisson Wendel Eufrásio Gomes
Orientador: Britaldo Silveira Soares Filho
Data da defesa: 30 de junho de 2020

Modelagem espaço-temporal da 
evapotranspiração de referência na Bacia 
Amazônica em um cenário de crescimento 
na emissão de gases do efeito estufa



Redes sociais



Além da página no Facebook e do canal no YouTube, em 2020 o CSR entrou para mais 
duas redes sociais: Twitter e LinkedIn

Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipeRedes sociais



Desempenho no Facebook

Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipeRedes sociais

• Total de curtidas da página: 2.404
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Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipeRedes sociais

Alcance da página do Facebook

Jan 2020 - Dez 2020

Ago 2020 - Dez 2020



Perfil dos seguidores

Redes sociais
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Perfil dos seguidores

Redes sociais

Gênero e idade



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Desempenho no Twitter

• 246 seguidores desde
setembro

• 85 tweets
• Média de curtidas por 

tweet: 5,19
• Tweet mais curtido:



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Desempenho no LinkedIn

• 49 seguidores desde
setembro (criação)

• 107 visitantes na
página

Seguidores

Perfil dos visitantes



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Desempenho no YouTube



Parabéns a toda equipe!

Apesar de todas as dificuldades de 2020, o CSR 
manteve o trabalho de excelência e grande 

importância para o país!


