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Premiações e acontecimentos



ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DO CSR-UFMG



ASSINATURA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
UFMG E EXÉRCITO BRASILEIRO PARA COMBATE A 

INCÊNDIOS EM ÁREAS MILITARES



ASSINATURA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
UFMG E INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DE MG 

PARA IMPLANTAR O SELOVERDE EM MG



RECONHECIMENTO DA PLATAFORMA SELOVERDE PELA 
UNIÃO EUROPEIA

PÁG 5



PRÊMIO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 
POR MELHORES PRÁTICAS EM CAPTAÇÃO INTERNACIONAL, 

MODALIDADE GOVERNO FEDERAL, PARA PROJETO FIP –
MONIORAMENTO DO CERRADO



PRÊMIO AMÍLCAR HERRERA DA ESOCITE DE MELHOR ARTIGO 
PELO TRABALHO "O RISCO DAS FALSAS CONTROVÉRSIAS PARA 

AS POLÍTICAS AMBIENTAIS BRASILEIRAS"



Publicações



Artigos científicos

1. Opportunities of the Nagoya Protocol to nurture the use of native species in Brazil - Environmental 
Science & Policy

2. The risk of fake controversies for Brazilian environmental policies - Biological Conservation
3. Aptitude of areas around Rio Doce State Park for the implementation of agroforestry systems based 

on multi-criteria analysis - Ciência Florestal
4. Determinants of Fire Impact in the Brazilian Biomes - Frontiers in Forests and Global Change
5. The Sustainability of Non-Timber Forest Products (NTFPs) and Sociobiodiversity in Rural Brazil 

Through Community-based Tourism - Planning and Managing Sustainability in Tourism
6. O risco das falsas controvérsias científicas para as políticas ambientais brasileiras - Sociedade e 

Estado
7. Cerrado deforestation threatens regional climate and water availability for agriculture and 

ecosystems - Global Change Biology
8. Association between forest resources and water availability: temporal analysis of the Serra Azul 

stream sub-basin - Anais da Academia Brasileira de Ciências
9. Can the Brazilian National Logistics Plan Induce Port Competitiveness by Reshaping the Port Service 

Areas? - Sustainability

Publicações científicas

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.033
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.033
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109447
https://doi.org/10.5902/1980509839173
https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.735017
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92208-5_14
https://repositorio.unb.br/handle/10482/44486
https://repositorio.unb.br/handle/10482/44486
https://doi.org/10.1111/gcb.16386
https://doi.org/10.1590/0001-3765202220201289
https://doi.org/10.3390/su142114567


Relatórios, policy briefs e outras publicações

1. Estimativas de ativos e passivos florestais vigentes no estado de Mato Grosso e impactos resultantes 
do Projeto de Lei 337/2022 - Nota técnica

2. Viabilidade de sistemas ferroviários para exportação agrícola - Policy brief
3. A crise dos fertilizantes no Brasil: da tragédia anunciada às falsas soluções - Relatório
4. IPBES Assessment report on sustainable use of wild species (Chap.3 Status of and trends in the use of

wild species and its implications for wild species, the environment and the people) - Relatório
5. Boletim Informativo do Balanço do Código Florestal - Publicação
6. Boletim do Ouro 2021-2022 - Publicação
7. Panorama do Código Florestal / Panorama of Brazil's Forest Code - Policy brief
8. Lacunas nas políticas para descarbonização do setor de transportes no estado de Minas Gerais - Policy

brief

Publicações científicas

https://csr.ufmg.br/csr/wp-content/uploads/2022/03/NT_estimativas_RL_MT_150322.pdf
https://csr.ufmg.br/otimizainfra/wp-content/uploads/2022/03/policy_otimizainfra.pdf
http://portal.sbpcnet.org.br/wp-content/uploads/2022/04/crise_fertilizantes.pdf
https://ipbes.net/sustainable-use-assessment
https://csr.ufmg.br/csr/wp-content/uploads/2022/08/boletim_cf_vol.1.pdf
https://csr.ufmg.br/csr/wp-content/uploads/2022/09/boletim-ouro_.pdf
https://csr.ufmg.br/radiografia_do_cf/wp-content/uploads/2022/11/policy_brief_pt_final.pdf
https://csr.ufmg.br/csr/wp-content/uploads/2022/11/descarbonizacao_transportes_final.pdf


Totalizamos 437 publicações científicas utilizando o software DINAMICA EGO

Localização das instituições onde estão filiados os pesquisadores

Top 10
1. Brasil
2. México
3. EUA
4. China
5. França
6. Holanda
7. Alemanha
8. Austrália
9. Áustria
10. Canadá

Publicações científicas



Totalizamos 437 publicações científicas utilizando o software DINAMICA EGO

Localização das áreas estudadas

Top 10
1. Brasil
2. México
3. EUA
4. China
5. Indonésia
6. Peru
7. Quênia
8. Colômbia
9. Costa Rica
10. Equador

Publicações científicas



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

• Leite-Filho AT. Interações entre desmatamento, mudanças climáticas e produção agrícola no Cerrado e 
na Amazônia Brasileira. Tese (Doutorado em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais). 
Universidade Federal de Minas Gerais. 2022.

• Assis DC. Interação entre fatores espaciais e tipos de tempo na organização das unidades climáticas 
em Juiz de Fora – MG. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Federal de Minas Gerais. 2022.

• Cabral BF. Padrões, trajetórias e simulação do desmatamento em Lábrea, sul do Amazonas. Dissertação 
(Mestrado em Ciências de Florestas Tropicais). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 2022.

• Santos RL. Expansão urbana e modelagem de cenários hidrológicos em bacias hidrográficas de 
Goiânia-GO (2002-2030). Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Federal de Goiás. 2022.

Publicações científicas



Trabalhos de campo



Trabalhos de Campo

Pantanal, Mato Grosso do Sul – visita ao experimento do professor Geraldo Alves Damasceno Júnior 
da UFMS



Trabalhos de Campo

Parque Estadual do Rio Doce



Trabalhos de Campo

Mosaico Sertão Veredas Peruaçu



Projetos



Projetos em andamento

Terras Indígenas em Foco

À luz da qualificação do debate público e aprimoramento das políticas públicas, o projeto busca fornecer 
bases científicas para identificar os atores do desmatamento e dos incêndios florestais, 
consequentemente as ameaças à Amazônia e outros biomas do Brasil

Produtos:

Amazônia em Foco:

• O site visa apresentar a distribuição espaço-temporal do desmatamento e das queimadas na 
Amazônia abrangendo propriedades privadas, assentamento rurais, unidades de conservação, 
terras indígenas e terras públicas a fim de analisar tendências e compreender quais são os 
principais atores e vetores do desmatamento/degradação da floresta Amazônica.



Projetos concluídos

Interligação entre o desmatamento ilegal e a demanda global por carne e soja brasileira

A proposta do projeto era produzir uma sequência do estudo “The rotten apples of Brazil’s agribusiness”, 
aprofundando ainda mais na relação entre o desmatamento legal e potencialmente ilegal com as 
exportações de carne a soja. A nossa pesquisa contribui para a busca de soluções mais transparentes e 
eficazes para a rastreabilidade agrícola.

Produtos:

SeloVerde Pará e SeloVerde Minas Gerais:

Plataformas que disponibilizam dados da produção agropecuária, adequação ambiental e 
rastreabilidade por propriedades rurais com registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos estados 
do Pará e de Minas Gerais

• Tem objetivo de auxiliar no combate ao desmatamento ilegal, promover a regularização 
fundiária e prover de um modo transparente a rastreabilidade da produção agropecuária dos 
estados por meio da disponibilização de um banco de dados geográficos que integra diversas 
outras bases de dados estaduais e federais.



Projetos concluídos

Interligação entre o desmatamento ilegal e a demanda global por carne e soja brasileira

Produtos:

OtimizaINFRA:

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

• 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.

Panorama do Código Florestal:

Plataforma com dados do balanço ambiental dos imóveis rurais com registro no CAR. 

• O modelo computacional calcula os requisitos do Código Florestal e, portanto, o nível de 
conformidade de cada uma das mais de 6,5 milhões de propriedades rurais cadastradas no 
SICAR – Sistema Brasileiro de Registro Ambiental online. Como resultado, o sistema também 
calcula os déficits ou excedentes de cada propriedade. Também informa sobre o 
desmatamento após 2008 (atualmente disponível apenas para propriedades nos biomas 
Amazônia e Cerrado).



Planejamento



Planejamento 2023

• Desenvolvimento de Sistema de monitoramento de risco de fogo para os biomas 
Brasileiros através de convênio com CENSIPAM

• Pesquisa nas as cadeias  da sociobiodiversidade, mecanismos de mercado e arranjos 
institucionais sob diferentes contextos territoriais



Repercussão



Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR

292 entrevistas e/ou matérias mencionando o CSR, pesquisas ou pesquisadores do 
laboratório



Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR



Matérias e entrevistas veiculadas em portais em 16 idiomas diferentes:
Inglês, espanhol, alemão, sueco, húngaro, polonês, indonésio, francês, italiano, chinês, holandês, 

vietnamita, eslovaco, turco, grego, tailandês.

Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR



Repercussão na mídia das pesquisas desenvolvidas no CSR



Cursos e eventos



Cursos ministrados

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

• Introdução ao Dinamica EGO
• Data: 03 a 05 de agosto de 2022
• 196 inscritos
• Link da gravação: https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYU8G5qRxGP9n09zZL3HPkNQ

• Curso do BioDinamica
• Data: 08 e 10 de agosto de 2022
• 160 inscritos
• Link da gravação: https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYWMNxLX2N1f_ZlnBF_3qDih

https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYU8G5qRxGP9n09zZL3HPkNQ
https://youtube.com/playlist?list=PLPUp-NEfPYYWMNxLX2N1f_ZlnBF_3qDih


Eventos realizados

Realização: CSR
Data: 08 de março de 2022

Viabilidade em foco: Soluções para análise de viabilidade e 
planejamento de infraestruturas de transporte



Eventos realizados

Realização: ClimateScience, CSR e PPGAMSA
Data: 13 de maio 2022

Resolvendo a crise climática



Eventos realizados

Realização: CSR, LAGESA e OCF
Apoio: CIT, Imaflora e NICFI
Data: 11 de agosto de 2022

Lançamento do Boletim Informativo do 
Balanço do Código Florestal



Eventos realizados

Realização: IUFRO, PPGAMSA e CSR
Data: 23 de agosto de 2022

Forests and forest products: the use of
native species and the role of

sociobiodiversity in Latin America



Defesas



Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipe

Doutorado em Geografia
Autora: Débora Couto Assis

Data da defesa: julho de 2022

Interação entre fatores espaciais e tipos de 
tempo na organização das unidades climáticas 

em Juiz de Fora - MG



Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipe

Doutorado em Análise e Modelagem de Sistemas 
Ambientais

Autor: Argemiro Teixeira Leite Filho
Data da defesa: 29 de setembro de 2022

Interações entre desmatamento, mudanças 
climáticas e produção agrícola no Cerrado e na 

Amazônia Brasileira



Sites



Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipeSites

Os sites do CSR tiveram

103.395
visualizações de páginas no total

Sites mais visitados:

https://csr.ufmg.br/pecuaria/ http://csr.ufmg.br/csr

Cenários para pecuária de corte amazônica
65.061 visualizações

Site do CSR
27.000 visualizações

https://csr.ufmg.br/pecuaria/
http://csr.ufmg.br/csr


Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipeSites

Usuários

Total de usuários em 2022: 54.354 Novos usuários em 2022: 53.708

Localização dos usuários



Redes sociais



Facebook

Teses e dissertações defendidas por integrantes da equipeRedes sociais

• Total de curtidas da página: 2827

Seguidores

Dez 2021: 2732
Dez 2022: 2971

Crescimento no 
ano: 8,7%



Perfil dos seguidores

Redes sociais

Localização



Perfil dos seguidores

Redes sociais

Gênero e idade



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Twitter (@csr_ufmg)

Número de 
seguidores

Dez 2021: 551
Dez 2022: 714

Crescimento no 
ano: 29,6%
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Visitas ao perfil
16.814



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Top tweet de 2022



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

LinkedIn

Seguidores mês a mês

Seguidores

Dez 2020: 238
Dez 2021: 728

Crescimento no 
ano: 205,9%

0

100

200

300

400

500

600

700

800



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

LinkedIn

Visitas

Visualizações de 
página: 839

Visitantes únicos: 
398

Setor de atuação dos 
visitantes



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

YouTube Top 10 vídeos mais vistos



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Perfil da audiência

Localização



• Visualizações em nossos postsRedes sociais

Gênero e idade



Parabéns a toda equipe!
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