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Acontecimento



EM 2021 O CSR FOI CREDENCIADO COMO LABORATÓRIO 
INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA UFMG



Publicações



16 publicações científicas com integrantes do CSR

• A relevância do setor de resíduos sólidos em Minas Gerais no cumprimento dos compromissos climáticos
• Aplicação da modelação da dinâmica da paisagem na formulação de políticas públicas
• Brazil’s new climate target backtracks and allows an increase in deforestation 
• Brazil’s sugarcane embitters the EU-Mercosur trade talks
• Costs and effectiveness of public and private fire management programs in the Brazilian Amazon and Cerrado
• Deforestation reduces rainfall and agricultural revenues in the Brazilian Amazon
• Dicotomia da impunidade do desmatamento ilegal
• Ferrogrão com terminal em Matupá partirá ao meio as terras indígenas do Xingu
• Globalization, extractivism, and social exclusion: Threats and opportunities to Amazon governance in Brazil
• Legalidade da produção de ouro no Brasil
• Mapping Cultural Ecosystem Services (CESs) and key urban landscape features: a pilot study for land use policy and 

planning review
• Modeling fuel loads dynamics and fire spread probability in the Brazilian Cerrado
• PL 510/2021 e 2633/2020: modernização da regularização fundiária ou lei da grilagem?
• Simulação dos impactos das mudanças climáticas globais na evapotranspiração de referência da Bacia Amazônica

brasileira
• The prevalence of illegal gold production in Brazil  
• Will farmers seek environmental regularization in the Amazon and how? Insights from the Rural Environmental 

Registry (CAR) questionnaires 

Publicações científicas



40 publicações científicas utilizando o software DINAMICA EGO

Países:

• Brasil
• Estados Unidos
• México
• França
• Lituânia
• Itália
• Áustria
• Equador
• Colômbia
• Iraque
• Argentina
• República 

Democrática 
do Congo

• Irã
• Índia
• Dinamarca

Publicações científicas



Trabalho de conclusão de curso e tese desenvolvidos utilizando o DINAMICA EGO

• Yang L. O impacto do escoamento da área da fonte de água do Projeto da Rota do Meio de 
Transferência de Água Sul-Norte nas Mudanças Climáticas e Uso da Terra. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Liu Feng da Academia Chinesa de Ciências (Jardim Botânico de Wuhan, Academia Chinesa 
de Ciências). 2021.

• Machado LA. Análise das relações superfície-atmosfera na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em 
uma perspectiva multiescalar: proposta de síntese. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade 
Federal de Minas Gerais. 2021.

• Trujillo N. Modelo de nicho ecológico de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) Microplus incluyendo
variables socioambientales dentro de Ecuador Continental. Trabalho de conclusão de curso (Graduação 
em Engenharia Ambiental). Universidad Internacional Sek. 2021.

Publicações científicas



Trabalhos de campo



Trabalhos de Campo

Parque Nacional da Sempre Vivas – 16/09 a 24/09



Trabalhos de campo

Parque Estadual do Jalapão e Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins – 22/11 a 28/11



Encontros e participações em 
conferências



Encontros e participações em conferências

Oficina Xingu+ – 19 a 21 de agosto – Brasília, Brasil 



Encontros e participações em conferências

Oficina sobre geotecnologias para proteção ambiental – 15 de outubro – UFMG, Brasil 



Encontros e participações em conferências

COP 26 e evento “The importance of transparency for deforestation-free agricultural production, 
investments and trade in Brazil” – Novembro – Glasgow, Escócia, UK



Encontros e participações em conferências

Reunião com a Embaixadora da França no Brasil e representante da SEMAD – 24 de novembro –
UFMG, Brasil 



Encontros e participações em conferências

Ciclo de Palestras: Contribuições para a Agenda 2030 – 26 de novembro a 04 de dezembro – UFMG, 
Brasil



Projetos



Projetos em andamento

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.

Interligação entre desmatamento ilegal e demanda global por carne e soja brasileiras:

Produto SeloVerde Pará:

Plataforma que disponibiliza dados da produção agropecuária, adequação ambiental e rastreabilidade por 
propriedades rurais com registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no estado do Pará.

• O projeto tem objetivo de auxiliar no combate ao desmatamento ilegal, promover a regularização 
fundiária e prover de um modo transparente a rastreabilidade da produção agropecuária do Pará por 
meio da disponibilização de um banco de dados geográficos que integra diversas outras bases de 
dados como da SEMAS, ITERPA e ADEPARÁ.

https://www.semas.pa.gov.br/seloverde/


Projetos concluídos

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/

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.

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


Repercussão



Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR

259 menções a pesquisadores do CSR ou a pesquisas desenvolvidas pelo laboratório em sites de notícias, 
jornais, programas de TV, entre outros.



Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR



Matérias publicadas em mais de oito idiomas diferentes:
Inglês, espanhol, alemão, indonésio, vietnamita, mandarim, húngaro, croata, etc.

Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR
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Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR



Cursos



Cursos ministrados

2 cursos sobre o software Dinamica EGO e/ou o plug-in BioDinamica

• Curso Prático Online do BioDinamica
• Data: 26 a 30 de julho de 2021
• 425 incritos
• Link da gravação: https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYXWm8wlotdYjpHltSGZBedb

• Webinar Introdução à Plataforma de Modelagem Ambiental Dinamica EGO 
• Data: 20 e 21 de outubro de 2021
• 365 inscritos
• Link da gravação: https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYXYFEH5pHC5PJ17plcX5HRs

https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYXWm8wlotdYjpHltSGZBedb
https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYXYFEH5pHC5PJ17plcX5HRs


Cursos ministrados

3 minicursos utilizando o Dinamica EGO

• Modelagem das mudanças no uso e ocupação da terra utilizando o software Dinamica EGO
com Lilian Machado e Argemiro Teixeira

• Data: 02 e 04 de junho de 2021
• 30 participantes
• Evento: III Congresso Brasileiro de Organização do Espaço – XV Seminário de Pós-Graduação em Geografia, 

organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista (UNESP)

• Balanço hídrico especializado
com Lilian Machado

• Data: 09 de agosto de 2021
• 25 participantes
• Evento: II Seminário de Integração IGC/UFMG

• Uso de Geotecnologias em estudos na climatologia: balanço hídrico especializado
com Lilian Machado e Débora Couto Assis

• Data: 24 de novembro de 2021
• 15 participantes
• Evento: Frevo com Clima (do grupo Tropoclima UFPE)



Cursos ministrados

6 capacitações sobre o Modelo de Espalhamento de Fogo para o Bioma Cerrado:

• I Capacitação online para o Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais

• Data: 09 de março de 2021
• 64 participantes

• II Capacitação online para o Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais
• Data: 31 março de 2021
• 51 participantes

• Encontre pautas, extraia dados e mapas usando o 
Modelo de Espalhamento de Fogo para o Bioma 
Cerrado (capacitação para profissionais da mídia)
• Data: 20 de julho de 2021
• 45 inscritos
• Link da gravação: https://youtu.be/483x-

cP9B8o

• Capacitação do Modelo Offline de Espalhamento 
de Fogo no Cerrado
• Data: 21 de julho 2021
• 414 participantes
• Link da gravação: https://youtu.be/pdOO-

VxU6EY

• Capacitação online do Modelo de Espalhamento de 
Fogo para o Cerrado
• Data: 03 de agosto de 2021
• 9 participantes

• Capacitação online do Modelo de Espalhamento 
de Fogo para o Cerrado no evento de lançamento 
do modelo
• Data: 19 de outubro 2021
• Link da gravação: 

https://youtu.be/kaJ0FdkHUFY

https://youtu.be/483x-cP9B8o
https://youtu.be/pdOO-VxU6EY
https://youtu.be/kaJ0FdkHUFY


Defesas



Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipe

Autora: Lilian Aline Machado
Data da defesa: julho de 2021

Análise das relações superfície-atmosfera na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em 
uma perspectiva multiescalar: proposta de síntese 



Redes sociais



Desempenho no Facebook

Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipeRedes sociais

• Total de curtidas da página: 2597

Seguidores

Dez 2020: 2504
Dez 2021: 2732

Crescimento no 
ano: 9,1%



Perfil dos seguidores

Redes sociais

Localização



Perfil dos seguidores

Redes sociais

Gênero e idade



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Desempenho no Twitter

Seguidores

Dez 2020: 246
Dez 2021: 551

Crescimento no 
ano: 123,98%
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• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Top tweet de 2021



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Desempenho no LinkedIn
Ganho mensal de seguidores

Perfil dos visitantes

Seguidores

Dez 2020: 49
Dez 2021: 238

Crescimento no 
ano: 385,7%



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Desempenho no YouTube Principais vídeos



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Localização

Perfil da audiência



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Gênero e idade
Perfil da audiência



Parabéns a toda equipe!


