
(' ') - 
() 
G 
r 
-J 

('"Y 

INSTI rurn ... vCiCf f.';5 .:.,. l . L 

J 

r 

d ata /. / 
ccd. \(p ~ ~'l:> '{~,.- - --- ..•...•...••. ~ -------------------· 

:~ 
! ,-.., : ~ ; 

r: 

0 
1 -- 

! r- 
1 ·~ 

i r--. 
\ ~ - 

/ r: 
i r-. 
1 ~ 

i 0 -· 
1 - 

1 r:; 
; r-, 
:r 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

UNIDADE DE APOIO - SPRN/MT 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 
NOROESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PGAI/MT 

SUBCOMPONENTE 1 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO 

0 ·- 

0 

0. 
·0 

0 ·- 
SETEMBRO DE 1998 



- ' 

A Unidade de Apoio do SPRN/PPG7, recebeu cópia, através do ofício 
675/GAB/SEPLAN/98, do documento intitulado "Nota Técnica 01" que foi 
encaminhado à Secretaria Técnica do SPRN. Este documento foi elaborado por 
todos os integrantes da equipe responsável pelo Zoneamento Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso no âmbito do PRODEAGRO, sendo levantadas 
diversas questões que deveriam ser apresentadas e discutidas à nível do Estado. 

Este documento tem como objetivo esclarecer ponto a ponto as afirmações 
colocadas no documento. A Nota Técnica 01 elaborada pela equipe do ZSEE, sem 
nenhuma participação ou comunicação à Coordenação Estadual do SPRN/PPG7, 
causou surpreaa pela forma de abordagem de problemas para os quais a Unidade 
de Apoio do SPRN/PPG7 buscava soluções resultantes de discussões e consenso 
entre as equipes envolvidas. Relativo ao ofício n." 28 de Agosto de 1998, 

, encaminhando a Vossa Senhora a Nota Técnica 01 (Anexo 01), queremos esclarecer 
que: 

r 
r- 

Sobre os Estudos Específicos (Atividades 1.1.2, 1.1.4, 1.1.!5, 1.1.6, 1.1. 7, 1.1.8 e 1.1.9), 
informamos que o Estado de Mato Grosso, dentro do PGAI/MT, não realizará Zoneamento 
Sócio Econômico Ecológico na escala 1 :250.000, sendo que esta atividade já está 
contemplada no Programa de Desenvolvimento Agro-Ambiental, estando ao encargo da 
SEPLAN o acompanhamento da sua execução. No PGAI/MT estão definidos estudos 
específicos em temas ambientais, que foram elaborados a partir de demandas da região, 
em que participaram representantes de todos os municípios, SEPLAN, FEMA, associação 
indigena e outros órgãos do GT. 

,-. 
1 

No PGAI/MT, os estudos específicos tem o objetivo de subsidiar as ações de controle, 
fiscalização e monitoramento que estão sob responsabilidade da FEMA. O PGAI/MT, na 
página 27 (Anexo 02), descreve a competência dos estudos, bem como a estratégia para 
a execução do Subcomponente 1, definindo que os estudos especificas serão realizados 
em parceria entre as equipes técnicas da SEPLAN, FEMA, INTERMAT, FUNAI, INCRA e 
comunidades envolvidas. 

(' 

r 

Os Estudos Específicos do PGAI/MT foram definidos na última semana da elaboração do 
projeto, não havendo tempo para aprofundamento das discussões a respeito das 
atividades e produtos de cada estudo, uma vez que se tratavam de propostas inovadoras, 
sobre as quais a SEPLAN não possui experiência anterior em execução. o que resultou 
em termos de referência em desacordo com as estratégias de integração previstas no 
projeto e sem uma concepção clara dos produtos a serem gerados. 

A respeito do parágrafos 05 e 06 da Nota Técnica 01 (Anexo 01). a SEPLAN não assinou 
o Convênio de Execução do PGAI/MT para o ano de 1998, diretamente com o MMA, 
porque não conseguiu as certidões necessárias e/ou estava inserida no CADIN, fato este 
que não ocorreu com as prefeituras. 

r: 
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Em função disso, a coordenação do SPRNIMT buscou viabilizar a reformulação do Plano 
de Trabalho do Convênio assinado pela FEMA, objetivando a inclusão das demais 
atividades do Subcomponente 1 do PGAI/MT, para viabilizar sua execução, demonstrando 
assim o empenho da UA-MT/SPRN/PPG7, em executar os estudos específicos em 1998. 

r: Ao contrário do que cita a Nota Técnica 01 da equipe técnica da Coordenadoria do ZSEE 
- SEPLAN/MT, em seus parágrafos 07 e 08, não houve corte dos recursos para a 
atividade 1.1.4, ou qualquer outra atividade do PGAI/MT, o que pode ser comprovado 
comparando o PGAl/MT, página 64 {Anexo 03), (total da atividade para 1998 = 
20.518,00), com a estimativa de custo - memória de cálculo, Anexo 11 da nota técnica 1 
(total da atividade= 20.318,00), a diferença de 300,00. refere-se à redução do valor base 
de passagem aérea de 1.200,00 (orçado no PGAI/MT) para 900,00. E considerando que 
os prazos para elaboração da estimativa de custo - memória de cálculo, para consolidar 
os Planos de Trabalhos dos Convênios do PGAI/MT visando a assinatura dos convênios 
ainda em 1997, foram reduzidos. o mesmo foi reformulado pela própria SEPLAN em 1998, 
por verificar que as despesas programadas para algumas atividades estavam 
inconsistentes. 
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Referente ao parágrafo 09, em função da equipe técnica da Coordenadoria do ZSEE não 
ter iniciado a execução das atividades que não dependiam de assinatura de convênio com 
o MMA até junho de 1998, por estarem sobrecarregados com atividades pertinentes ao 
Zoneamento no âmbito do PROOEAGRO, foi realizada uma reunião com a equipe técnica 
do ZSEE e a U.A.-MT/SPRN/PPG7, no dia 02/07/98, no sentido de reprogramar as 
atividades do documento "Ptenejemento das Atividades do Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso", o qual foi encaminhado à Unidade de 
Apoio somente em 12/08/98, conforme ofício 113/ZSEE/98 ( Anexo 04 ). 

r: 
r 
r- 

Em relação à execução da atividade 1.1.3 - Elaborar e plotar a base cartográfica para 
estudos específicos em áreas críticas" faz-se necessário o esclarecimento dos seguintes 
aspectos, no que se refere aos parágrafos 10, 11, e 12 da nota Técnica 01: 

r: 

Não houve "retirada" de tarefas da responsabilidade da SEPLAN, uma vez que em 
momento algum se fez possível a execução da atividade pela mesma, visto a inexistência 
de convênio SEPLAN/MMA. Desta forma, o previsto seria a não execução desta atividade, 
o que impossibilitaria a execução de outras ações do PGAI/MT que se utilizariam dos 
produtos da mesma. Não houve uma "determinação" da Unidade de Apoio de espécie 
alguma no que se refere a esta atividade, visto que não cabe à mesma esta função. 
Houve, mediante consultas e reuniões realizadas dentro da FEMA (Divisão de Unidades 
de Conservação, Coordenadoria de Controle Ambiental, Divisão de Pesquisa Ambiental, 
Divisão de Geoprocessamento e outras diretamente ligadas), um consenso de que a 
disponibilização de uma base cartográfica confiável da região e em escala compatível 
seria imprescindível a execução do projeto. Sendo assim, a única alternativa para não 
prejudicar as atividades de Controle e Monitoramento, foi o seguimento do que estava no 
PGAI aprovado, ou seja, a terceirização dos serviços de elaboração de Base Cartográfica 
para uma empresa que forneceria a base e o serviço de plotagem (STPJ - pág. 58 do 
PGAI/MT) (Anexo 05). Esta preocupação foi discutida com a Coordenadora do Módulo de 
Geoprocessamento e Cartografia do ZSEE/SEPLAN, que justificou a inexecução da 
atividade até então pela sobrecarga de trabalho imposta pelo PRODEAGRO e não 
assinatura do convênio com o MMA e apresentou uma minuta de contratação para que 
uma empresa realizasse o trabalho de elaboração da base cartográfica. 

Tal minuta, que se encontra no Anexo 06, absolutamente não reflete um trabalho que 
tenha como produto um instrumento para subsidiar a gestão ambiental e a identificação 
de áreas críticas. No entanto, após várias outras discussões com as divisões técnicas da 
FEMA, que efetivamente se utilizariam das informações desta base, tornou-se evidente 
que a metodologia utilizada na elaboração da mesma deveria ser orientada e 
acompanhada pela FEMA, para garantir a aplicabilidade da base cartográfica nas ações 
do PGAI/MT, conforme sugestões do Anexo 07. 

r: 

Considerando-se a divergência quanto aos objetivos da utilização da base cartográfica, 
bem como a sua necessidade para os demais componentes do PGAI/MT, a FEMA 
assumiu a elaboração de uma base cartográfica digital, cujo termo de referência {Anexo 
08), encontra-se atualmente em apreciação nesse Ministério. Portanto, diferentemente do 
que se encontra no parágrafo 12 da Nota Técnica 01, a SEPLAN não ficou responsável 
por nenhuma tarefa dentro da atividade 1.1.3. 

r-. 
Quanto aos parágrafos 13, 14 e 15, a reprogramação do documento "Planejamento das 
Atividades do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato 
Grosso" que define os prazos e responsabilidades na execução de todas as atividades e 
tarefas do PGAI/MT, inclusive as atividades de elaboração dos Termos de Referência 
para o Subcomponente 1, foi encaminhado à Unidade de Apoio somente em 12108/98, 
através do ofício n.º 113/ZSEE/98 (Anexo 04}, sendo que alguns destes prazos já se 
encontravam expirados por ocasião do encaminhamento do documento. O primeiro termo 
de referência elaborado pela equipe do ZSEE, para "Modelo de Estudo para Áreas de 
Assentamento"(Anexo 09), foi encaminhado à UA-SPRN/PPG7 em 02/07/98, sendo que 
os demais (Anexo 10), só foram encaminhados em 16/07/98. conforme consta nos oficias 
089 e 095/ZSEE/98 (Anexo 04). Os termos de referência recebidos foram avaliados pela 
equipe da Unidade de Apoio e da FEMA/MT e apresentavam sérios problemas em termos 
de: 



• Definição de produtos; 

• Metodologias de execução dos trabalhos; 

• Consistência e inter-relações com os demais componentes do PGAI/MT; 

• Definição da integração e participação dos demais parceiros e dos municípios da área 
prioritária no desenvolvimento das atividades. 

r 

Devido a estes problemas, foram realizadas reuniões a partir de 09 de julho entre técnicos 
da Unidade de Apoio e ZSEE para efetuar os ajustes necessários. Como não se chegou a 
um entendimento, a equipe da Unidade de Apoio e da FEMA/MT elaborou por escrito. 
orientações para adequações dos TOR's, encaminhadas pelo Ofício n.º 114/UA 
SPRN/PPG7 (Anexo 11). Portanto os Termos de Referência não foram encaminhados ao 
MMA devido aos problemas acima relacionados, os quais a Unidade de Apoio não 
considera improcedentes. 

Considerando ainda, que para a elaboração de termos de referência o fundamental é que 
o mesmo seja coerente, estruturado logicamente e que descreva com precisão o serviço 
de consultoria pretendido, facilitando assim a obtenção dos resultados esperados e 
também que as atividades similares às dos estudos específicos já vem sendo trabalhados 
pela FEMA, como por exemplo: O Ordenamento de Enforno de Unidades de 
Conservação, Controle de Atividade Mineral, Recursos Florestais e Assentamentos 
Rurais, contando com um quadro de técnicos de nível superior das mais diversas 
formações (agrônomos, eng. florestais, biólogos, geógrafos, etc), se fez necessária a 
adoção da estratégia definida no PGAI/MT, envolvendo os técnicos da FEMA e das 
demais instituições parceiras na elaboração dos TOR's, do subcomponente 1. 

Quanto ao parágrafo 16, considerando ainda que os TOR's apresentados pela equipe do 
ZSEE estavam em desacordo com as estratégias do PGAI-MT, nas quais os estudos 
específicos seriam subsidias para as ações de controle, fiscalização e monitoramento, e 
que a equipe do ZSEE insistia que não seria possível fazer as alterações nos TOR's 
sugeridas pela FEMA, porque os custos, as atividades/tarefas já estavam discriminadas 
na memória de cálculo, a UA considerou necessária a alteração da memória de cálculo. 

No que diz respeito aos parágrafos 17 e 18, na reunião do dia 10/08/98, a UA em nenhum 
momento acatou pontos considerados "improcedentes". Nesta reunião foram 
apresentadas orientações gerais na forma de elaboração dos Termos de Referência para 
execução de atividades do PGAI/MT, principalmente no sentido de promover a 
participação dos atores envolvidos no processo de gestão ambiental na região noroeste, 
bem como na integração das atividades como forma de otimizar os recursos. Também 
ficou definido que cada Termo seria ajustado conjuntamente com técnicos da FEMA e 
demais instituições parceiras, sendo cumprida a agenda de reuniões mencionada no 
parágrafo 19, sendo que a Unidade de Apoio promoveu e apoiou tais reuniões no intuito 
de aperfeiçoar e agilizar a elaboração dos termos de referência. 

r 

Referente aos demais parágrafos, a Unidade de Apoio considera extremamente 
importante a elaboração de um planejamento detalhado, consistente e exeqüível de todas 
as atividades do PGAI/MT, inclusive do Subcomponente 1, sendo esta uma atividade 
programada para todos os PGAl's, devendo ser concluída até novembro de 1998. Porém 
esta reprogramação não inviabiliza a execução de outras atividades, inclusive as do 
Subcomponente 1. A equipe da Coordenação do ZSEE. na nota técnica n.º 01 julga viável 
apenas a elaboração dos Termos de Referência e a reprogramação das atividades do 
subcomponente, posição que não é compartilhada por esta Unidade por entender que 
ainda faltam 4 meses para o término do ano em curso. 

A FEMA e a Unidade de Apoio consideram que a Nota Técnica da SEPLAN refere-se a 
problemas que se localizam no âmbito dos órgãos estaduais, não se justificando sua 
extrapolação para essa Secretaria. 

o~ 
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EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

UNIDADE DE APOIO • MT/SPRN/PPG7 

Eulinda dc;/)~os Lopes - Engenheira Sanitarista 
Coordena1;~~a do GT-MT/SPRN/PPG7 ~'?) tJ . 
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Eng: :grôn~a ~~~i/:~ ~~tgricultura Tropical 
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Adminístradç,r, :f 5mpresas 

. . f,1/ 
Delfina ~.~J, çe Campos 
Técni~C~1abilidade 

Cézarel,.{s(d~~f1 MÍ',:quÀs de Paiva 
Consultor o d~11~t5~/PPG7 

Jean Ca lo Figueir; ~:_j 
Consult r Técnico da UA-MT/S~~N/PPG7 

S I t. li ~l~r:t O F\ kclt t=\ /1 · a a 1e ;ti. ve;--~)\rauJo ( _ - - 
Consult9r ~T-MT /SPRNÍP?PG7 " on. .: o . ~ ei ~di.v<l L~~dk · UHtó~de Paiva· 
Consultora Administrativa da UA-MT/SPRN/PPG7 -, . -- ! ,.. ~· ":,C t 1c·, 1 -> 'l.,r 
Rosana Màr1a Viegas - Bel. em Letras 

r_Qjxisão fe Unia~de dl Conservação . 
\ / ·'-......,.- ,•. \.' . - . ' 

Ver~ tu·cía NorikO kurÔya·n~gi - Gêégrafà 
Divis~ã~ie Unidades de Conservação 

;__· ft.u,tj 
Eds 'éo~éo de Almeida - Pedagogo 
A~liita de Tecnologia Ambiental - DEAM 

( 

DIVISÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - DUCO 
Eliane Fachim - Bióloga 

Eliane Mezzalira Pena - Bióloga 

Magda Mendes da Silva - Geóloga 

Francisval Akerley da Costa - Engenheiro Agrônomo 

Élder Monteiro Antunes - Arquiteto 

Adriana Barbosa Machado - Técnico em Tecnologia Ambiental 

Kátia Moser Borges de Oliveira - Historiadora 

Cirilo Ramos Neto - Técnico em Tecnologia Ambiental 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - DEAM 

Jurandir Benedito de Arruda • Engenheiro Agrõnomo 

Jorge Antônio da Silva - Administrador de Empresas 

DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO • DGEO 

Zita da Silva Albuês - Geógrafa 

Marcelo P. de Oliveira -Técnico em Tecnologia Ambiental 

DIVISÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA 

Elaine Corsini - Bióloga 

Lourival Alves Vasconcelos - Geólogo 

DIVISÃO OE PESQUISA AMBIENTAL - DPAM 

Maurício Moleiro Philipp - Engenheiro Florestal 

Marcílio Mattos - Engenheiro Florestal 

Roberto Juliano 8. Serra - Técnico em Tecnologia Ambiental 

Alice Marques - Geógrafa 

DIVISÃO DE ATIVIDADES DE MINERAÇÃO -OMIN 

Sandra Márcia Laet- Geóloga 

Gislaine Ferreira Soares - Engenheira Florestal 

Paulo Pinheas Figueiredo Otávio - Geólogo 

Vanderlei Bellato - Geólogo 

Carlos César Nadaf - Engenheiro Florestal 

Luís Benedito Barreto - Engenheiro Civil 

Luis Carlos de Barros - Engenheiro Florestal 

UNIDADE REGIONAL DE JUÍNA - UR JUÍNA 
Márcio Cavalcante - Engenheiro Florestal 
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LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 01 

Nota Técnica 01, elaborada pela equipe da Coordenação do ZSEE. 

ANEXO 02 

Página 27 do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste, 
descrevendo as responsabilidades na execução dos Estudos Específicos. 

ANEXO 03 

Página 64 do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste, 
apresentando o Custo do Projeto para 1998, por Elemento de Despesa, para o 
subcomponente 1. 

ANEXO 04 

Ofício 089/ZSEE/98, Ofício 095/ZSEE/98 e Ofício 113/ZSEE/98. 

ANEXO 05 

Página 58 do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste. 
apresentando o Custo Geral do Projeto para o subcomponente 1. 

ANEXO 06 

Minuta de contratação para elaboração de base cartográfica, apresentada pela 
Coordenação do Módulo de Geoprocessamento e Cartografia do ZSEE/SEPLAN. 

ANEXO 07 

Orientações à minuta de Termo de Referência para Elaboração da Base Cartográfica. 

ANEXO 08 

Termo de Referência para contratação de uma empresa para elaboração de uma 
Base Cartográfica Digital da Região Noroeste do Estado de Mato Grosso, elaborada 
pela equipe da FEMA. 

,,..-.. 
ANEXO 09 

Primeiro termo de referência elaborado pela equipe do ZSEE, para "Modelo de Estudo 
para Areas de Assentamento" 

ANEXO 10 

Termos de Referência elaborados pela equipe do ZSEE e encaminhados à UA para 
envio ao MMA: 

,,,......, 

• ANEXO 10-A - "Termo de Referência para a Contratação de Consultoria 
para Coordenar e Assessorar a equipe SEPLAN no seminário de 
divulgação dos resultados do Projeto de Zoneamento Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso na escala 1:250.000 - ZSEE!MT. às 
Preteiiures e Entidades Organizadas da Região Noroeste" - referente à 
atividade 1 .1 . 1 do PGAIIMT; 
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• Anexo 10-B - 'Termo de Referência para Contratação de Consultoria para 
Estudo de Reconhecimento em Areas Indicadas com Potencial para 
Assentamentos Rurais", referente à atividade 1.1.2 do PGAI/MT; 

• Anexo 10-C - "Contratação de Consultoria para Definir Metodologia/ 
Procedimentos Metodológicos para Estudos em Areas de Assentamentos 
(Ocupada e Não Ocupada), em Ambientes de Floresta Tropical 
Amazônica", referente à atividade 1.1.6 do PGAI/MT; 

• Anexo 10-0 - "Termo de Referência para Contratação de Consultoria para 
a Definição da Metodologia e dos Procedimentos Metodológicos para a 
Elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno das Areas Indígenas e 
Unidades de Conservação, da Região Noroeste do Estado de Mato Grosso. 
escala· 1: 100. 000", referente à atividade 1 .1.4 do PGAI/MT; 

• Anexo 10-E - "Termo de Referência para contratação de Consultoria para a 
Definição da Metodologia Geral e Específica e do Procedimentos Técnicos 
Operacionais para a Elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da 
Area lndfgena Serra Morena da Região Noroeste do Estado de Mato 
Grosso. Escala 1:100.000": - Consultor com formação em Antropologia, 
referente à atividade 1.1.4 do PGAI/MT; 

• Anexo 10-F - "Termo de Referência para contratação de Consultoria para a 
Definição da Metodologia Geral e Específica e do Procedimentos Técnicos 
Operacionais para a Elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da 
Area Indígena Serra Morena da Região Noroeste do Estado de Mato 
Grosso. Escala 1:100.000";' ~ Consultor com formação em Geociências, 
referente à atividade 1 1.4 do PGAI/MT; 

• Anexo 10-G - "Termo de Referência para contratação de Consultoria para 
a Def.;nição da Metodologia Geral e Especifica e do Procedimentos 
Técnicos Operacionais para a Elaboração do Plano de Ordenamento do 
Entorno da Estaç~o Ecológica do tcué, da região Noroeste do Estado de 
Mato Grosso, Escala 1: 100. 000"; referente à atividade 1.1 .4 do PGAI/MT; 

• Anexo 10-H - "Termo de Referência para Contratação de Consultoria para 
a Definição da Metodologia e dos Procedimentos Metodológicos para o 
Zoneamento Etno Ambiental. da região noroeste do Estado de Mato 
Grosso, Escala 1: 100,000"; referente à atividade 1.1.5 do PGAI/MT; 

• Anexo 10-1 - "Termo de Referência para contratação de Consultoria para a 
Definição da Metodologia Geral e Específica e do Procedimentos Técnicos 
Operacionais para a Caracterização dos Remanescentes Florestais quanto 
a Florística, Estrutura e Potencial Madeireiro da Região Noroeste de Mato 
Grosso, escala 1:100.000". referente à atividade 1.1.8 do PGAI/MT; 

ANEXO 11 

Ofício n. º 114/UA-SPRN/PPG? de 10/08/98, encaminhando orientações para 
reformulação dos Termos de Referência elaborados pela equipe do ZSEE. 

• Anexo 11-A: Orientações da Unidade de Apoio para os ajustes dos Termos 
de Referência da SEPLAN/MT, conforme as atividades do PGAI/MT, ao 
qual cada TOR se refere 

• Anexo 11-8: Termo de Referência elaborado pela FEMA/MT, para 
execução de das atividades 1.1.2 e 1.1.6 
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r-. 

NOTA TÉCNICA 01 

,,,.... 
Assunto: 

Retrospectiva das ações para implementação do Subcomponente 1 - 

Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE !PGA/ IPPG7, identificação dos 

entraves e proposições. 

r-. 

1 A coordenaria do Subcomponente 1 - Zoneamento Ecológico Econômico, do 
Projeto de Gestão Ambiental Integrado para a Região Noroeste de Mato Grosso, 

vem por meio deste documento, resgatar e registrar aspectos do processo de 

elaboração e execução deste Subcomponente. Objetiva portanto, enfocar 

problemas detectados não somente quanto a questões burocráticas junto ao 
Ministério do Meio Ambiente, para viabilização da sua execução, como das 

dificuldades de dar o "start" ao processo executivo, uma vez que a coordenação 

do Projeto PGAJ, propõe rediscutir atividades contempladas no plano de 

trabalho. 

;)_ Assim sendo, passamos a relatar entraves operacionais, que vêm ocorrendo 

desde a aprovação do PGAI-MT, do qual a SEPLAN participou em todas as 

etapas juntamente com a FEMA, exaustivamente discutidas e consensadas. 

r: 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 

--~ Após aprovação do PGAI-MT, em Novembro de 1997, as equipes da FEMA, 
SEPLAN e comunidades locais dos cinco municípios que compõem a Região 

Noroeste de Mato Grosso, reuniram-se no município de Juruena para 

apresentação e discussão da versão final do Projeto, bem como para definição 

de cronograma físico das atividades, para o ano de 1998. 

l/ O cronograma referente ao Subcomponente 1 - Zoneamento Ecológico 

Econômico (anexo 1) foi minutado durante este seminário e entregue à Unidade 
de Apoio na primeira quinzena de Janeiro/1998. 

r», 
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,.,-.., 5 Na sequência, no período de Janeiro a Maio de 1998, a SEPLAN esteve 

envolvida no processo para assinatura de convênio com o Ministério do Meio 

Ambiente, o que não foi possível em função de problemas burocráticos. 

G Na intenção de viabilizar o subcomponente sob responsabilidade da 

S EPLAN, mesmo sem assinatura do convênio. a Unidade de Apoio (FEMA-MT), 

sugeriu e negociou junto ao Ministério do Meio Ambiente, a possibilidade das 

atividades da SEPLAN serem repassadas e executadas utilizando o Plano de 

Trabalho ela FEMA, através de convênio. Posteriormente, freou consensado que 

seria necessário apenas a realização de supíementação orçamentária, 

correspondente a contrapartida. de acordo com os recursos previstos para as 

atividades da SEPLAN. 

<' 

<. 
( 
( 

( 

( 

T Ainda em Fevereiro de 1998, conforme autorização da FEMN Unidade de 

Apoio, a SEPLAN realizou alterações na Memória de Cálculo para o 

Subcomponente 1, reestruturando elementos de despesa e realocando recursos 

de atividades propostas no Plano de Trabalhe'. tendo em vista, entre outros 

problemas, cortes de recursos realizados pefa Unidade de Apoio, tal como 

ocorreu na atividade 1. 1. 4 - Elaborar plano de ordenamento das áreas indígenas 
e unidades de conservação da Região Noroeste. 

8 Este Plano de Trabalho, (anexo 2} já com nova reprogramação de custos, 

foi entregue à Unidade de Apoio, em Fevereiro/1998, para o devido 

encaminhamento ao Ministério, para sei inserido no SIGP/98. Entretanto, 

quando o Ministério, em Março/1998 realizou treinamento2 visando 

operacionalização deste Sistema, delegou aos participantes, a tarefa de inserir 

em seus próprios Estados, os respectivos P!anos de Trabaího, o que para a 

SEPLAN, não foi possível, devido a problemas acima citados, referentes à 
assinatura de convênio com o Ministério, e posterior decisão de executar as 

atividades do seu Subcomponente, através do Plano de Trabalho da FEMA. 

,.-.. 

,,-. 

{ 

( 

l 
( 
( 

- 1 Cabe esclarecer, que os Planos de Trabalho do PGAl-MT ainda não tinham sido processados para serem 
inseridos no SIUl'/98. 
2 Para este treinamento. a SEPLAN enviou 02 técnicos, 

t. 

,) 
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Dessa forma, para viabilizar a execução das atividades. conforme a 

r> 
r 

nova estratégia estabelecida, o planejamento físico foi reestruturado durante 

reunião com participação da SEPLAN/FEMA. em 02/07/1998, resultando no 

documento "Planejamento das Atividades do Projeto de Geslão Ambiental 

Integrado da Região Noroeste de Mato Grosso" (anexo 3). 

( 

J O Cabe ressaltar, que apenas a atividade 1.1. 3-Elaborar Base Cenoçrétice, 

sofreu alteração, pela retirada de parte de suas tarefas entre as quais, a 

confecção da base cartográfica para a Região Noroeste na escala 1 ·100.000, 

aquisição de imagens LANDSAT, e levantamento de coordenada GPS dos 

pontos de amarração da base, por determinação da Unidade de Apoio, 

transferindo-as para o Subcomponente Monitoramento, sob responsabilidade da 

FEMA. 

J J Para execução destes serviços, a FEMA optou pela terceirizaçáo, 

elaborando Termo de Referência do Sistema de Informações, para o qual a 

SEPLAN cooparticipou, no tocante às especificações técnicas dos produtos 

cartogrâficos. Neste Sistema de Informações, a base constituiu um dos produtos, 

passando também a SEPLAN, a compor a equipe de avaliação da qualidade dos 

produtos cartográficos gerados pela contratada. 

_J,l Assim, a SEPLAN ficou responsável da atividade 1.1.3, pelas seguintes 
tarefas: 

• Levantamento/atualização das informações sobre a toponímia das cartas da 

Região Noroeste na escala 1:100.000, a serem realizados através de 

campanhas de campo; 

• Aquisição de imagens SPOT, na escala compatível ao estudo da atividade 

1.1.6; 

r-, 

( 

( 
( 

(_ 

( 

• Produção da base cartográfica necessária à atividade 1.1.6. 

J 3 Também como resultado da reunião de 02/07/1998, ficou estabelecido um 

cronograma para elaboração de Termos de Referência3, para as atividades do 

3 Os Termos de Referência foram elaborados conforme documento de orientação <lo BIRD para este fim, 
entregue à SEPLAN pelo Ministério do Meio Ambiente cm Março de 1998 . 
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Subcomponente 1, os quais deveriam ser avaliados pela Unidade de Apoio e 

enviados ao Ministérios para avaliação final. 

Jlt Os Termos de Referência foram entregues. conforme cronograma, no dia 

15/07/19~18, através de oficio 089/CZSEE/98 e 095/CZSEE/98 (anexo 4). Sendo 

que, em 29107 /1998, a S EPL.AN solicitou através do oficio 108/ZSEE/98, 

posição quanto ao processo de análise dos TOR's e providências para ajustes 

finais quanto ao orçamento das atividades para o Subcomponente 1. 

J 5 Em reunião realizada em 07/08/1998, os TOR's elaborados pelos técnicos 

da SEPL\N, foram questionados em inúmeros aspectos pela Unidade de Apoio. 

No entanto. vários pontos foram considerados improcedentes 

J l Foi indicado ainda, que todas as atividades do Plano de Trabalho e custos 

discriminados na Memória de Cálculo, fossem novamente repensados e 

amadurecidos, visto que, do ponto de vista da Unidade de Apoio, os mesmos 

não estavam adequados, e não se enquadravam de forma integrada no PGAI 

Mr. 
J T Em função de divergências quanto à elaboração dos TOR's, foi agendada 

outra reunião, para 10/08/1998, durante a qual a Unidade de Apoio acatou 

pontos anteriormente julgados improcedentes pela equipe SEPLAN, sugerindo 

apenas, complementações em alguns itens dos TOR's. 

_J B No sentido de otimizar o processo, os Termos de Referência para o 

Subcomponente 1 passariam a ser ajustados juntamente com técnicos da 

FEMA, através de reuniões, o que eliminaria o procedimento intermediário de 

avaliação par esta Unidade. 

.J !J Para tanto, a partir de 17/08/1998 o novo procedimento foi implantado, 

indusive para reprogramação das tarefas para a base cartográfica. Neste 

sentido, já cumpriu-se uma agenda de trabalho com as seguintes pautas, 

registrada em memórias de reunião {anexo 5): 

4 Cabe ressaltar que o PGAI-MT, foi elaborado em todas as suas etapas pelas equipes da 
SEPLJ\N/FE \tJ\, onde todas as atividades foram exaustivamente discutidas e consensadas, 
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17/08/1998 - Reunião preliminar para discutir o TOR 

• Contratação de consultoria para definição de metodologia e 

procedirne-ntos metodológicos para elaboração do plano de ordenamento 

do entorne· de áreas indígenas e unidades de conservação. 
18/08/1998 - ={euníáo para discutir os TOR's 

• Contratação de consultoria para definição de metodologia e 

procedimentos metodológicos para elaboração do plano de ordenamento 

do entorno de áreas indígenas e unidades de conservação. 

• Contratação de consultoria para definição de metodologia e 
procedimentos metodológicos para elaboração de zoneamento etno 

ambiental.. 

• Contratação de consultoria para definição de metodologia e 

procedimentos metodológico para caracterização de remanescentes 

florestais. 

18108/1998 - Reunião para discutir reprogramação de tarefas referentes a 

elaboração da base cartográfica. 

;JO Concluindo, para continuar a elaboração final dos TOR's, outras reuniões 

foram agendadas para o final de Agostol1998, muitas das quais necessitando a 

presença da coor::lenaçáo do PGAI/ Unidade de apoio. 

.;} l Durante a última reunião acima citada, o consultor administrativo financeiro 

do PGAI, informou que as atividades referentes ao Subcomponente 1 - 

Zoneamento Eco1ógíco Econômico, previstas para o ano de 1998, necessitam 

ainda serem reavaliadas e reprogramadas. 

J oL Isto ocorre porque, o Plano de Trabalho com os custos reprogramados, e 

memória de cálculo em anexo, ainda não foi avaliado, para ser negociado e 

oficializado junto ao Ministêrio. Cabe ressaltar que as atividades do 

Subcomponente 1, neste documento, produzido em F evereiro/1998, já 

continham alterações em elementos de despesa. ou mesmo na sua estrutura, 
diferentes daqueüas do PGA! inicialmente aprovado. 
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lista de Anexos 

Anexo 1 
PJanejamento das atividades do Projeto de Gestão Ambiental 

Integrado da Região Noroeste de Mato Grosso. Subcomponente 1 

- Zoneamento Eco! ógíco Econômico 

(07/01/1998) 

Anexo 2 
Plano de Trabalho/ Memória de Cálculo 

Anexo 3 

{ 

( 
( 

Planejamento das atividades reprogramadas do Projeto de 

Gestão Ambiental Integrado da Região Noroeste de Mato Grosso. 

Subcomponente 1 -Zoneamento Ecológico Econômico 
(1510711998) 

( 
Anexo 4 

Ofícios 089/CZSEE/98 - 095/CZSEE/98 e 108/ZSEEJ98 
t 
( 

< 
{_ 
, 
' Anexo 5 

Memôrias de reunião 
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FUN:JAÇÂO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA-MT 
Prog:ama Puoto para Proteção das Florestas Trop1ca1s da Bra!;il- P.-::iGl 
Unidade do Apo1Q do Subprograma de Políttc'3 de Recursos Naturais - UAl$PRNIPPG7 
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTETEGRADA DA REGIÃO NO DE MT 

Atividade 
Subcom~~en~1-Zoneame~oEcológ~ic_o_E_c_o_n_õ_m_ic_o ~---~~--~-~------------ 

Prazo Especificação das Tarefas 
____ R_e_s~onsabilidade _ 

Municíeios : Estado Observação 
Realizar processo de licitação : Janlfev/98 : SEPLAN (líg1a, Carla e ; 
Aguísí~o de imag.ens ! Junha{98 1 G[ov~!!D ! . 
Levantar composição atual do l Até 15/01/98 Secretaria UA {solicitar) : a) Subsidio para o Sub 
CMOR/Público Alvo(*) p/ o Seminário, Municipal Agricult. Componente 2. 

b} Levantar expectativas quanto às i Até 28/02/98 Secretaria UA e SEPLAN b) Entrega na 1ª reunião 
informações e a forma como serão i Municipal Agrícult. do Conselho Regional 
repassadas i Provisório. 

e) Seminários de divulgação (02) Í Em maio/98 SEPLAN e UA ; e) Local a ser definido 
d) Reunião com os CMDR's municipais ! Em nov/98 CMDR's/Secrefari SEPLAN e UA · Pelo Cons.Reg.Provisór. 

visando: {i) discussão dos produtos J I a Municipal '. d) Conforme interesse do 
do OSEE de interesse local e (ii) ; i município 
definição da participação dos i 1 
CMDR's na elaboração da ZSEE e i , 

_____________ n_o_s_e_s_tu_d_o_s_e_specificos do PGAI ' 
: 1.1.2. Mapear as áreas : a) Levantar no INTERMA T e INCRA as ; Março/98 
; disponíveis para I áreas de assentamento já existentes 
1 assentamento rural e as disponíveis 

b) levantar junto a cada município: as i Março/98 
áreas de interesse p/ assentamento 

c) Elaborar TOR e contratar consultona 
d) Realizar estudos de reconhecimento 

e avaliação, das áreas indicadasc 

1.1.3. Elaborar a base i a) 
cartográfica : b). 

. 1.1.1. Estabelecer processo j a} 
de comunicação 
permanente entre as 

· prefeituras dos municípios 
, da região NO o a 
. coordenação do 
; Zoneamento Sócio- 
. Económico-Ecológico - 
'. ZSEE/ SEPLAN 

.~ 
INTERMAT e SEPLAN 
(Carlos.A. Lopes e Luís 
Gonzaga} 

\ 

i 
1 
l 
i CMDR e SEPLAN 
1 !SEPLAN 

Março-TOR I d) Luis Maekawa e : 
Abril-contrato I Flanklin-JUR; : SEPLAN (Lucidalva e 

l Julho-estudos i Carlos-JUI; (?)ARI; : Aparecida) Consultoria 
l . ! (?)COT; (?)CAS. ! 

'\ ,. 
•,' ',_, 

a) Elaborar o TOR discutir perfil do l Março/98 j SEPLAN (Luzia) e UA 
consultor ! , SEPLAN {Luzia/Carla} 

'. b) Selecionar e contratar consultor : Abril/98 ; SEPLAN(Luz:1a/ 
L2) Definir metodolQgia I Outubro/98 1 Marilde/Patnc1a) 

(·)Publico Alvo: Organizações governamentais e não governamentais 
Empresas de projetos rurais 
Técnicos que de alguma forma utilizam informações para planejamento sustentado dos recursos naturais 

: 1.1.4. Elaborar plano de 
i ordenamento do entorno 
, das Al's e UC's 

07/01/98 10::5 t :00 

.,- ..• __ . .,_~....,..,.,.,., •.... - 
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FUNOAÇi. O ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA-MT 
Ptoqreme :::1,1oto para Proteçêo das Florestas Tropicais da Brasil - P:::JG7 
Unidade de Aooo do Subprograrr.a de Poüuce de Recursos Natura,~ - UAl$PRNIPPG7 
Subcomegnente 1 - Zoneamento Ecológico Econômico ---------------------- _ 

P Res~msabilidade 
razo M . , . E tad 

-----------~-------------,---u_n_lC_IQIOS s o 
e) Elaborar o TOR discutir perfil do Março/98 . SEPLAN (Luzia) e UA 

consultot · SEPLA.N {Luzia/Carla) 
d} Selecionar e contratar consultor Abr/1/98 : SEPLAN{Luzia/ 

Definir metodologia ~ OutubJ.9198 = M~Ude/Patncia) 
Elaborar o TOR e discctir perfil do , Março/98 . SEPLAN(Dion/Joáo); 
consultor 

1 
, CAIEMT (S~lange) e UA 

, SEPLAN (Dion e Carla); 
: Abril/98 FEMA (Saca); Rikbatsa 

; ! (Albano) 
i e) Definir metodologia , Set-Out/98 . SEPLAN(João Benedito ! PNUD (Ademir, ltagiba 
1 /Dion/ Consultoria) , e_V_ill~i) _ 

1.1.6. Detinir e aplicar , a) Elaborar o TOR e discutir perfil do , Março/98 SEPLAN(Dulcilene) 
modelo da estudo para : consultor I FEMA e INTERMAT 
duas áreas de '. b) Selecionar e contratar consultor : Abril/98 . SEPLAN (Luci- 
assentamento (ocupada e : . dalva/Maria Aparecida 1 
não ocupada) conforme : e) Defirnr metodologia , Outubro/98 . SEPLAN(Lucidalva, M. '. Áreas a serem 
~tividade 1-J-2_- _ Ap..9.f.eci-d?_e con~ul~<?!)_·_sl~finid§I_S _ 
1. 1.8. Caraterizar a , e) Elaborar o TOR e discutir perfil do : Março/98 SEPLAN (Dalila e Carla) 

'. consultor ! , e UA 
: d) Selecionar e contratar consultor : Abril/98 . SEPLAN (Dalila e Carla) 
: e) Defirnr metodologia i . e UA 

! 
j 

Atividade Especificação das Tarefas 
1.1 -4. Elaborar plano de 
ordenamento do entorno 
das Al's e UC's 

: e} 
1.1.5. Elaborar zoneamento Ia) 
etno-arnbrental em duas ; 
áreas indígenas 1 

: b) Selecionar e contratar consultor 

estrutura de remanescente 
florestal na escala 
1:100.000 com finalidade 
de identificar potencial 
madeireiro 
1.1.7. Estabelecer critérios ia) 

z 

Observação 

1 

'. Áreas a serem 
1 definidas 
1 

1 

para o planejamento e 
controle aa produção 
mineral nos municípios de 
Juína e Anpuanã 

Avaliar os estudos do Diagnóstico 
Sócio Econõm,co Ecológico - DSEE • ' Secretaria . 

! o) b) Realizar levantamento das Abr/Maí/98 1 Municipal de Juína · SEPLAN(Juracy) 
necessidades local para o controle ; e de Aripuanã e FEMA(Baca) 
da produção mineral I Setor Mineral 

; e) Realizar viagem de campo Jul/Ag,-=o"-'/9::...;8=----''---------------------'---------- 

Abr/Mai/98 

07/01/98 10:51.00 

:"!"e:- 
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(", 1 • OAOOS CADASTRAIS 
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vrga.,,i:anl,d.l'íde Próponi!n,e 1.,,-, 1., 
SECRETARIA DE E.Si ADO DE PLANEJAMENTO E COORDEN.AÇÁO GERAL 03507 4 1 50001)159 

enoereço 

RUA • o· . BLOCO SEPLO.N • CENTRO POLITICO ADMINISTRA r1vo 

"'ºªºª ur 1...1:t' LJUUI I eierone t:.A 

CUIABÁ MT 78 050-970 (065) 313-2101 ESTADUAL 

l..-Clnta 1.,orreme D30CO Age no a t'raça oe l"'agamemo 

55500-8 BANCO 00 BRASIL 046-9 CUIABÁ-MT 

Nome ao •••. espoosavei l,l'r 

E01S0N ANTONIO CôS TA BRITO GARC1A 2'14 897 191 • 91 

1.,11urgao e.xp c..argo r-unçao Mau1cu,a 

535 141/SSPIOF SECRETARIO SECRETÁRIO 

·-· 
Endereço 

L,.,,:::; 

78 050-970 
CENTRO POLITfCO ADMJNISTRAT!VO 

I 
; 

2 • OUTROS PARTICIPANTES 

Nome CGCICPF EA 

FUNDAÇÃO ESTAOU/\L 00 Ml:10 AMBIENTE 00 J33 963/0001-07 GST/\DUAL 

Endereço CEP 

RUA "D" - S/N • ANTIGO PRÉDIO DO OOP - PALÁCIO PAIAGUAS - CPA 78 050-970 

3 · DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto Período de E1ecução 

GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 1n1c10 1ermmo 

NOROESTE DE MATO GROSSO 0111998 12/1998 

Identificação do Objeto 

CONTRIBUIR PARA O USO SUSTENTÁVEL DOS REC. NATURAIS DA REGIÃO NOROESTE DE 
MATO GROSSO, REDUZINDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SÓCIO-ECON. DECORRENTES 
DO MODELO INADEQUADO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOVENDO UMA GESTÃO 
AMBIENTAL INTEGRADA E DESCENTRAlllADA. NUM ESFORÇO CONJUNTO ENTRE 
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. 
Jusllflcaíiva óa Propolíçào 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADOS (ZONEAMENTO ECOLÓGICO 
ECONÓMICO EM ESCALA DETALHADA, MONITORAMENTO, CONTROLE E AÇÔE 
PROMOTORAS OE OESENVOLVlMENTO SUSTENTÁVEL) IMPLEMENTADOS NA REG!Ã 
NOROESTE CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E CONS 
DE SEUS RECURSOS NATURAIS. 
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4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

Meta 
Etapa Indicador Físico 

Fase 
Especificação 

vir unit I vir total 

( 

{ 

( 

( 
( 
( 

1 ( 

Unidade I Quantidade 

01 

3E.STAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIAO 
·~:>ROESTE DE MA TO GROSSO 
ZC·NEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO 

:STABELECER PROCESSO OF. COMUNICAÇÃO 
="ERMANENTE ENTRE AS PREFEITURAS DOS 
tJIUNICiPIOS OA REGIÃO NOROESTE E A 
COORDENAÇÃO DO 7.SF.EISEPI.AN 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

5.220 

4.400 

13.920 

1.335 

19 560 

5 220 
900 

18 550 

3 342 

10.200 

5 220 

4.400 

13.920 

1 335 

19 560 

5.220 
900 

18 550 

3 342 

10 200 

11.400 1 11.400 

1 800 1 1 ªºº 
19 soo 1 19,800 

4 554 1 ,i 554 

9 100 

900 

9.300 

918,00 

9.100 

900 

9 300 

918.00 

... ! .:., e 
( 

001 

-Consulloria para rncderação de seminário de 
d•vulgação dos resultados do Zoneamento Sócio 
Económico do Estado de Mato Grosso na escala 
1 250.000 às prefeituras e enlidades organizadas 
::a região I Un 
• Passagens pi consultor e tecnicos desenvolverem 
ações de campo. l Dv 
-Diárlas p/ tecnicos desenvolverem ações cíe 
campo e outros serviços. 1 Dv 
- M Consumo {cornbustlveis, lubnücantes, matenal 
de escritório, peças pi veiculas e outros). l Dv 
-Manutenção de veículos, hospedagem e 
alimentação, kit pi serninárto e ouuos serviços 
públicos 011 privados. [ Dv 

00'.2 
MAPEAR AS ÁREAS DISPONÍVEIS COM 
POTENCIAL PARA ASSENTAMENlO RURAL NA 
REGIÃO NO/MT. 

-Consultcna para realizar o estudo de 
reconhecimento para assentamento I Un 
-Passaqens pi íecmcos, consultores desenvolverem Dv 
as ações 
-Diárias p/ os lecnicos desenvolverem ações de 
campo e outros serviços. 1 Dv 
-M Consumo (combuslivel, lubrificantes, mal 
Escnlóno. peças p/ veículos e outros). 1 0V 
- Manutenção de veículos. contratação de serviços • 
hospedagem e aumentação e outros serviços 
públicos ou privados. 1 0V 

003 
ELABORAR E PLOTAR A BASE CARTOGRÁFICA 
PARA OS ESTUDOS ESPECIFICOS EM ÁREA$ 
CRITICAS. 

-Serviço de cons uüona pf elaboração da base 
cartoqráfica (duas etapas de lrabalho) l Un 
-Passagens p/ tecnicos. consultores desenvolverem 
as ações. 0v 
-Dlàrias p/ os tecnicos dr-senvoíverem ações de 
campo e outros serviços I Dv 
-M consumo (ccmbustlveis, lubnficaotes. material 
de escnlóno. peças plveícutos e outros). 1 Dv 
-Aquisição de imagens de Satêlile, manutenção de 
veículos e outros serviços publícos ou privados. 1 Dv 

01 

01 
004 

ELASORAR PLANO DE ORDENAMENTO 00 
ENTORNO DAS ÁREAS INDÍGENAS E DE 
;JNIOAOES DE CONSERVAÇÃO NA REGIÃO 
"JOROESTEIMT. 
-Ccnsultorta p/ definição de melodos/procedimenlos 

J p/ elaboração do plano de ordenamento. 
-Passagem pi tecmcos, consuuores e outros 
participes em ações de campo e outros serviços 
-Diàrias pi tecníccs. ccnsuaores e outros participes 
nas atividades d e campo e outros serviços. 
-M consumo (combustível. lubrificantes, material l escritório, peças pi veículos e outros). 

Un 01 

o- 01 

01 

01 
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3 

Mota 
Etapa 

Espocificação 
Fase Unidade 

Indicador Físico Duração 
' f 
i 

1 
' í 
j'. 
I' 

l 
t' 

" 

Ouantid.1<10 1 vir unit l vir totat 

r-. 
( 

r-; 
1 

,.....,'( 

,.......,( 

1"'( 
.,...._( 

/""',( 

r-C 
('\\ 

-~{ 

·,,.-., ( 

r--.c 
.,..._, {_ 

t ,-.. 
( ,-.. 
\ 

r- \_ 
J"", ( 

- ,"', ( 
.-("", ( 

-·;-., ( 

-1""\ ( 

02 

005 ELABORAR ZONEAMENTO ETNO-AM81ENTAL 
EM DUAS ÁREAS INDÍGENAS 

Un 

Ov 

Ov 

Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 

02 1 5 700 1 11.'100 

01 1 1.600 1 1 800 

02 
06 
02 
03 
02 
01 
03 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
04 
04 
01 
05 
01 
01 
02 
02 

01 

01 

6 840 

900 

68'10 

900 

2 660 

900 

15.000 

2.462 
'1.680 
2.600 
1.098 
3.120 
1 300 
24 
!2 
10 
20 
12 
400 
450 
120 
2.000 
600 
100 
800 
800 
800 
800 
250 
250 
12 
160 
30 

-Serviço de consuuona pi definir l Un 
metodcloqia/procedimentos lecnicos e operacionais 
-Passaqens pi tecnicos e consultor desenvolver I Dv 
ações de campo e outros serviços 

006 DEFINIR E APLICAR MODELOS DE ESTUDO 
í'ARA DUAS ÁREAS DE ASSENTAMENTO 
(OCUPADA E NÃO OCUPADA} NA REGIÃO 
NOROESTE INDICADA PELA TAREFA 002. 

01 2 660 

-Serv,ço de Consultoria pi definir metodologia e 
procedunenlos metodológicos I UN 
-Passaçens p/ consurtor, tecnicos desenvolverem 
as ações. 1 Ov 

007 CAP.ACTERIZAR A ESTRUTURA DE 
REMANESCENTES FLORESTAIS NA ESCALA DE 
1: 100 000 COM A FINALIDADE OE lOENTIFICAR 
O POTENCIAL MADEIREIRO DA REGIÃO 
N<)ROESTE/MT. 

-Serviço de contulloria p/ definir metodologia e 
procedimentos operacionais. 
-Passaçens pi tecrncos, consuttores desenvolverem 
as ações de campo e outros serviços. 

A GESTÃO 

001 

FORTALECIMENTO PARA 
AMBIENTAL IN fEGRADA 

DOTAR AS INSTITU!ÇÕES OE INSUMOS 
B.Â.SICOS PARA GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO 
DA GESTÃO AMBIENTAL 

-M. Consumo (Combustiveis, lubrificantes. M.ilerial 
de Escritôr10, peças pi veículos e outros 

-Bússota Brunton 
-GPS 
-Altímetro Barométrico 
-Máquina Fotográfica 
-Film;idora Profissional 
-Clinóruelrc 
-Trena 
-Enxadão 
-Faca 
-Pá reta 
-Peneira 
-Trado 
-Escala de Cõr 
-Anel de Amostra indeformada 
-Peagãmetro 
-Dísco de Transparência 
-Termometro para ar e água 
-Molinete 
-Ptuviórnetrc 
-Régua hrrumátnca 
-Psicrõmetro asrnann 
-Termomelro de solo 
-Escada de corda 
-Enxada 
-Lupa 
-Fila métrica 

01 900 

01 15.000 

1 ;,J1 
780 
1.300 
366 
1 560 
t 300 
8 
12 
10 
20 
12 
400 
450 
120 
2.000 
600 
100 
800 
200 
200 
800 
50 
250 
12 
80 
15 
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:Corda com cinlo de lona 
-B,nóculo 
-Relroprojelor portátil 
-Projelar de slides 
-Notebook 
-No--break 
-l-noressore portátil 
-Data show 
-Tela para projeção 
-Ouadro branco para prnce 
-Medidor de OD 
-Tesoura poda 
-Prensa 
-Estufa 
-Corda 
-Facão 
-Rede de neblina 
-Camburões 
-Bandaja de alumlnio 
-VidrCls para acondicionam 
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--- - 'ui, ·- 02 1,J 
2<tÕ ____ 

Un 02 aco 1.600 
Un 01 s-· 875 .:::, 
Un 01 65-J 850 
Un 01 3-:77 3077 
Un 01 3~J 300 
Un 01 sco 500 
Un 01 4 ~ºº 4 500 
Un 01 6,):) 600 

1 Un 01 6'.X) 600 
Uri 01 2 soo 2 500 
Un 01 150 150 
Un 01 4~J 400 
Un 01 6")0 600 
Un 01 30 30 
Un 01 8 8 
Un 02 a.:, 160 
Un 02 2'J 40 
Un 05 12 60 

ento Un 200 25 5000 
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!'"', 5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

·~ 

/""'. 

1(""'\ 

. \ r-. 
("'. 
( 

NA TU REZA DA DESPESA 
TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

3430 30 Material de Consumo 25 149,00 22.862.00 2.287,00 

3430.39 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 263 206,00 239.278,00 23.928,00 

3430.14 Diárias 61.570,00 61.570,00 -0- 

3430.33 Passaçern 11.600,00 10.545,00 1 055.00 

3430.35 Consultoria 51.840,00 43.979,00 7.861.00 

4530.52 Material Permanente 45.000,00 38.461,00 6.539,00 

TOTAL GERAL 458.365100 416.695,00 41.670,00 

1 

I , 
1 

1 
1' 1' 
t 

l. 

6 - CRONOGRAMA DE !)ESEMBOLSO (R$ 1,00) 

Concedente 

Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1 -0- 40.000,00 40 000 00 175 ººº·ºº 23 618,00 22.818,00 

2 ·O- .o. .().. 3. 105,00 16.8-10,00 16 840,00 

Mela Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1 35.749,00 30.387,00 .().. -0- -O· -0- 

2 3.105,00 9 23l00 .Q. -0- -O· -0- 

PROPONENTE (Contrapartida) 

Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1 ·O· 2.828,00 2.828.00 2.832.00 2 828.00 2 828,00 

2 .Q. .Q. .().. 1 500.00 1.500.00 1 600.00 

Meta JL>lho Agosto Setembro Outubro Novembro Oe1:embro 

1 5.943.00 1 O 706,00 .Q. .Q. -O· -0- 

2 3 ººº·ºº 3 277.00 .Q. -O· .Q. -0- 
·- ·-------- ------ 



,... 
r 
t"'I 

r 
(",, ,... 
r,,, 

r 
r.... 
r> 
r- 
0 
0 ,... 
r-. 
r-, 
r-, 

r-. 
r-: 
(", 

,...., 
'r,. 
r-. 
r- 

' f'., 

' r--, 
t"'1 
r-; 

i ,,.., 

. /'"', ,... 
(', 

r-. 
,.... 
r,, 
r-. 
r-. 
~ 
r,,, 
/""'I 

:::-..:. 

6 

PLANO DE TRABALH06/6 

7 • DECLARAÇÃO 

Na qualidade de represer::;-,te legal do proponente, declaro. para fins de prova junto ao Ministério de Meio Amc,õente, 

Recursos Hfdrieos e da Amazõr,ía Legal. para os eleitos e sob as penas da lei, que ineltiste qualquer débito ern r.-c,·a ou 
siluação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federa oue 

impeça a transferência de ·ecursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União. na forma deste pi,=--,:, de 
trabalho. 

Pede deferimento, 

Culabá- • MT .17 de Outubro de 1997 

Proponente 

8 -A.PROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

APROVADO 

Local e Data Concedente 
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PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL lNTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 

ESTIMATIVA DE CUSTOS - MEl\tIÓRIA DE CÁLCULO 

SUB~COMPONENTE 1 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔl\ilICO 

ATIVIDADE 
1.1.1 

SUB ATIVIDADE 
1.1.1.1 DIVULGAR OS RESULTADOS DO Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso na escala 

1 :250.000 ÀS PREFEITURAS E ENTIDADES ORGANIZADAS DA REGIÃO 

SER V IÇO DE CONSULTORIA (moderador) 
O t consultor x l 5dias x R$35,00 x 8 horas 
incluindo Alimentação/ Hospedagem ( 12 dias x R$60,00 +03 dias x R$ 100,00) 
O 1 Passagem para outro Estado 
OI Passagem para a Região Noroeste 

DIÁRIAS 
DIÁRIAS 
PASSAGEM 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
S.T.P.J. 
S.T.P.J. 

12 técnicos x l 2 dias x RS 90,00 
02 motoristas x 12 dias x R$ 40,00 
06 Passagens para a Região Noroeste 
Combustível - 45 litros x 12 dias x 02 carros x R$ 0,68 
Peças - RS 300,00 x 02 carros 
Manutenção - R$ 300,00 x 02 carros 
Deslocamento/Hospedagem/ Alimemação/Coffea Break para 60 pessoas 
durante 6 dias 
Kit para seminário S.T.P.J. 

SUBTOTAL 

R$ 5.220,00 
R$ 900,00 
R$ 500,00 

R$12.960,00 
R$ 960,00 
R$ 3.000,00 
R$ 735,00 
R$ 600,00 
R$ 600,00 

R$15.960,00 
R$ 3.000,00 
R$ 44.435,00 

., 1>,dt -- - - -- -. .•...... --- .. 
- - 
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PROJETO DE GESTÃO AMBLENTAL lNTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 

ATIVIDADE 1.1.2 
MAPEAR AS AREAS DISPONIVEIS COM POTENCIAL PARA ASSENTA1'1ENTO RURAL NA REGIÃO NOROESTFJMT 

· '·· :: '· .-·~·_.'· ~ ... ~.)'.J'7}1-~/,~tii: .. :_;i\{(i.i":··:\ij;~JJ;E~:í/:~5:!%.:1.{f(\{\ :'. ·\· ...,~ o <. ·· . .--. :·,/ 
SUBATIVIDADE 
1.1.2.l DEFINIR ÁREAS DISPONÍVEIS PARA ASSENTAMENTO RURAL NA REGIÃO 

SI estimativa de custos 

. -·· .... ..:: 

SUBA TIVIDADE 
1.1.2.2 REALIZAR ESTUDO DE RECONHECIMENTO, NAS ÁREAS INDICADAS COM POTENCIAL PARA 

ASSENTAMENTO 
SERVIÇO DE. CONSULTORIA Ol Consultor x l5dias x R$35,00 x 8horas 

incluindo Alimentação I Hospedagem ( l 2diasxR$60,00 + 03diasxR$ I 00,00) 
PASSAGEM 01 Passagem para outro Estado 
Obs. No Termo de Referência solicitar como produto desta subatividade, Relatório comendo mapas e/ou croquís. 
DIÁRIAS 05 técnicos x 25dias x R$90,00 
DIÁRIAS 02 motoristas x 25dias x R$40,00 
MATERIAL DE. CONSUMO Combustível - 45litros de óleo x 25dias x 02carros x R$0,68 
MATERIAL DE CONSUMO Peças - R$300,00 x 02carros 
S.T.P.J. Manutenção - R$300,00 x. 02carros 

SUBTOTAL 

R$ 5.220,00 
R$ 900,00 

R$ 11.250,00 
R$ 2.000,00 
R$ 1.530,00 
R$ 600,00 
R$ 600,00 
R$ 22.100,00 

,_· 

SUBA TIVIDADE 
1.1.2.3 ELABORAR E PLOTAR MAPAS E RELATÓRIOS TÉCNICOS ANALÍTICOS DAS ÁREAS SELECIONADAS 
SERVIÇO DE CONSULTORIA OI Consultor x 20dias x 8horas x R$35,00 

incluindo Alimentação/ Hospedagem (20diasxR$ l 00.00) 
O l Passagem para outro Estado 
Ploragem de Mapas e digitação de relatórios 

PASSAGEM 
S.T.P.J 

SUBTOTAL 

R$ 7.600,00 
R$ 900,00 
R$ 2.200,00 
R$10.700,00 

·:---,,.........._!._ 



PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO-PGAl-MT 

SUBA TIVIDADE 
1.1.2..l - DIVULGAR OS RESULTADOS OBTIDOS NAS ATIVIDADES 1.1.2.2 e 1.1.2.3 

01 SEMINÁRIO 
DIÁRIAS 
DIÁRIAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DECONSUMO 
S.T.P.J. 
S.T.P.J. 

ATIVIDADE 1.1.3 

05 técnicos x I Odias x RS90,00 
02 motoristas x R$40,00 x 1 Odias 
Combustível - 45füros x IOdias x 02carros x R$0,68 
Peças - R$300,00 x 02carros 
Manutenção - R$300,00 x 02carros 
Deslocamento/Hospedagern/Alimentação/Coffea break para 20 participantes 
durante 06 dias 

SUBTOTAL 

R$ 4.500,00 
R$ 800,00 
R$ 612,00 
R$ 600,00 
R$ 600,00 

R$ 9.000,00 
R$ 16.112,00 

ELABORAR E PLOTAR A BASE CARTOGRÁFICA PARA OS ESTUDOS ESPECÍFICOS EM AREAS CRITICAS .. : JiJqt,. ::·- ... ·>,:"-. ::,;: .· ·.: ·:· .•. "'•. 
SERVIÇO DE CONSULTORIA 

PASSAGEM 
DIÁRIAS 
DlÁRlAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
S.T.P.J. 
S.T.P.J 

01 Consultor x 15 dias x 8 horas x 2 campanhas de campo x RS35,00 incluindo 
Alimentação I Hospedagem (l 5dias x R$ l 00,00 x 2 campanhas) R$ 11.400,00 
02 Passagem para outro Estado R$ l.800,00 
02 técnicos x R$90,00 x 15 dias x 6 campanhas de campo R$ 16.:?00,00 
OI mororista x R$40,00 x 15 dias x 6 campanhas de campo R$ 3.600,00 
Combustível - 45 litros x 15 dias x 6 campanhas de campo x R$0,68 R$ 2.754,00 
Peças - R$ 300,00 x 6 campanhas de campo R$ 1.800,00 
Manutenção - R$ 300,00 x 6 campanhas de campo RS 1.800,00 
Aquisição das Imagens de Satélite R$ 231.646,00 

SUB TOTAL R$ 271.000,00 



) ) ) _) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) -) ) ) ) ) ') -) ) ) ) ) ) ') ) -) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J 
( ( ( 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 3Q 
ATIVIDADE 1.1.4 

SUBA TIVIDADE 

r.i.r.i DEFINIR METODOLOGIA/PROCEDIMENTOS, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO 
SERVIÇO DE. CONSULTORIA OI Consultor x 25dias x 8horas x RS35,00 incluindo 

Alimentação /Hospedagemt l 5dias x R$ I 00,00-1 Odias x R$60,00) 
PASSAGEM 01 Passagem para outro Estado 
Ohs. No Termo de Rclcrôncin solicuar corno produto desta subaüvidadc, a metodologia detalhada .. 
VIAGEM DE RECONHECIMENTO 
DIÁRIAS 06 técnicos x R$90,00 x l 5dias x OI campanha de campo 
DIÁRIAS 02 motoristas x R$40,00 x l 5dias x O l campanha de campo 
MATERIAL DF.CONSUMO Combustível - 45litros x l 5dias x 02carros x R$0,68 

R$ 9.100,00 
R$ 900,00 

SUB l'OTAL 

R$ 8.100,00 
R$ 1.200,00 
R$ 918,00 
R$ 20.218,00 

SUBA TIVlDADE 

1.1.4.2 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DAS COI\1UNIDADES INDÍGENAS E OCUPANTES DAS ÁREAS DE ENTORNO EM TODAS AS FASES DO TRABALHO 

S.T.P.J. 
Deslocamento/ Alimentação/Hospedagem dos participantes 

SUB TOTAL 
R$ 15.950,00 
R$ 15.950,00 

SUBATIVIDADE 

1.IA.3 CARACTERIZARAS .<\.REAS NO CONTEXTO REGIONAL E ESPECÍFICO, UTILIZANDO INFORMAÇÕES GERADAS 
PELO DSEE NA ESCALA 1 :250.000 

Sem estimauva de custos 
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PROJETO DE GESTÃO AMBlENTAL INTEGRADA DO ESTADO OE MATO GROSSO- PGAI-MT .3 / 
SUBA TIVIDADE 
1.1.4.4 REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS 

SERVIÇO OE CONSULTORIA 

PASSAGEM 

DIÁRIAS 
DlÁRIAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
S.T.P.J 

01 Consultor x 12días x Shoras x RS35,00 incluindo 
Alimentação/Hospedagem. (02diasxR$ l 00,00 - 1 OdiasxR$60,00) 
O 1 Passagem para outro Estado 

R$ -U60t00 
R$ 900t00 

6 técnicos x 25 dias x R$90.00 x 3 campanhas de campo 
2 motoristas x 25 dias x R$40.00x 3 campanhas de campo 
Combustível - 45 litros x 25 dias x 2 carros x 3 campanhas de campo x 0,68 
Peças - R$ 300.00 x 02 carros x 3 campanhas de campo 
Manutenção - R$300.00 x 2 carros x 3 campanhas de campo 

R$ .t0.500,00 
R$ 6.000tOO 
R$ 4.590,00 
R$ 1.800,00 
R$ 1.800,00 
R$ 59.750t00 SUBTOTAL 

SUBA TIVIDADE 
1.1.4.5 SISTEl\lA TIZAR E ANALISAR AS INFORMAÇÕES LEVANTADAS EM CAl\tlPO 

SERVIÇO DE CONSULTORIA OI consultor x 15 dias x 8 horas x R$35.00 

PASSAGEM 
lncluiudo Alimentação/Hospcdngcrn ( 15 dias x R$ 100,00) 
OI Passagem para fora do Estado 

R$ 5.700,00 
R$ 1)00,00 

R$ <,.<,00,00 
Obs. No Termo de Referencia solicitar como produto desta subutividadc. Relatório contendo mapas e/ou croquis. 

SUUTOTAL 

SUBA TIVIDADE 
1.1.4.6 ELABORAR E PLOTAR l\tlAPAS, CARTOGRAMAS TEMÁTICOS, DE SÍNTESE E RELATÓRIOS ANALÍTICOS 

S.T.P.J. Plotagem e digitação de relatórios R$ 2.000,00 
R$ 2.000,00 SUB TOTAL 
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PROJETO DE GESTÃO AMBlENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 

ATIVIDADE 
l.l.5 

SUBA TIVIDADE 
1.1.5.1 DEFINIR UlvlA METODOLOGIA/PROCEDIMENTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS PARA O ZONEAMENTO 

PROPOSTO 

SERVIÇOS DF. CONSULTORIA 02 Consultores x l 5dias x 8horas x RS35,00 
Incluindo Alimentação/Hospedagem.í 15diasxRS l 00,00x02pessoas) 
02 Passagens para outro Estado X R$900,00 

R$ 11.400,00 
R$ 1.800,00 
R$ 13.200,00 

PASSAGEM 
SUB TOTAL 

Obs. No Termo de Referência solicitar como produto desta subatividade, Relatório contendo mapas e/ou croquis. 

SUBA TIVIDADE 
1.1.5.2 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA EM TODAS AS FASES DO TRABALHO 

S.T.P.J. Deslocamento/ Alimentação I Hospedagem dos participantes R$ 15.?!U,OO 

sun TOTAL R$ 15.784,00 

SUBA TIVIDADE 
l.1.5.3 CARACTERIZAR A ÁREA UTILIZANDO INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO DSEE, ESCALA 1:250.000 

Sem estimativa de custos 
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SOBA TIVIDADE 
1.1.5.4 REALIZAR OS LEVANTAMENTOS DE DADOS PRIMÁRIOS 

SERVIÇO DE CONSULTORIA O 1 Consultor x l 2dias x 8horas x 04 campanhas x R$35,00 
Incluindo Alimentação/Hospedagem 
(R$ I 00,00x04 campanhas x 02dias-R$60,00x04 campanhas x I Odias) 
04Passagens para outro Estado x R$900,00 PASSAGEM 

DIÁRIAS 
DIÁRIAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
S.T.P.J. 
S.T.P.F. 

08 tecnicos x 20dias x R$90,00 x 04campanhas de campo 
03 motoristas.x 20dias x R$40,00 x 04campanhas de campo 
Combustível - 45litros x 20dias x 03carros x 04campanras de campo x 0,68 
Peças - R$300,00x03carrosx04campanhas de campo 
Manutenção - RS300,00x03carrosx04campanhas de campo 
03 picadeiros x 20dias x 04campanhas de campo x 30,00 

SUB TOTAL 

SUBA T(VIDADE 
1.1.5.S SISTEMATIZAR E ANALISAR OS DADOS LEVANTADOS 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 02consultores.x J 8diasx8horasxR$35,00 
Incluindo Alimentação/Hospedagem. ( l 8diasxR$100,00x02consultores) 
02 Passagem para outro Estado PASSAGEM 

SERVIÇO OE LABORATÓRIO 
S.T.P.J. Amostras de solo - 500amostras x R$ l 5,00 

Amostras de Vegetação (300 amostras) 
Cuiabá /São Paulo Cuiabá (R$730,00 x 02 viagens) 
Cuiabá /Pará/Cuiabá (R$ 905,00 x 02 viagens) 
05 dias x 02 viagens x R$ l 20,00 

PASSAGEM 
PASSAGEM 
DIÁRIAS 

SUB TOTAL 

R$16.640,00 
as 3.600,00 

R$57 .600,00 
R$ 9.600,00 
R$ 7.344,00 
R$ 3.600,00 
R$ 3.600,00 
R$ 7.200,00 

R$109.184,00 

R$13.680,00 
R$ 1.800,00 

R$ 7.500,00 

R$ 1.460,00 
R$ 1.810,00 
R$ 1.200,00 

R$27.450,00 

33 



PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAl-MT 

SUBATIVIDADE 
1.1.5.6 ELABORAR MAPAS E RELATÓRIOS TÉCNICOS ANALÍTICOS 

S.T.P.J Plctngcrn de Mapas e digitação de relnrõrios 
SUUTOTAL 

R$ 2.070,00 
1{$ 2.070.00 

Obs: No Termo de Referência solicitar como produto desta subatividade, Relatório contendo mapas dou croquis. 

ATIVIDADE 
i.i.s 
DEFINIR E APLICAR MODELOS DE ESTUDO PARA DUAS AREAS. DE ASSENTAMENTO (OCUPADA E NÃO 
OCUPADA} NA REGIÃO NOROESTE, lNOICÁD;(PELA ATlVlDADE 2 · · . ' 

SUBATIVlOADE 
1.1.6.1 DEFINIR METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA O ESTUDO PROPOSTO 

PASSAGEM 

Ol Consultor x I8dias x 8horas x R$35,00 + 
Alimentação /Hospedagern. ( l 8diasxR$ l 00,00) 
O 1 Passagem para outro Estado 

R$6.840,00 
R$ 900,00 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 

SUBTOTAL R$7.740,00 

Obs. No Termo de Referencia solicitar como produto desta subatividade, Relatório contendo a metodologia detalhada para o estudo proposto 

·- ------ ---- ·-- ·- 
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PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 

SUBA TIVIDADE 
1.1.6.2 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS ASSENTADOS E/OU CANDIDATOS EM TODAS AS FASES DO TRABALHO 

Reuniões de trabalho para a operacionalização das atividades com a participação dos assentados. 
Obs. As despesas dos técnicos estão incluídas na subatividade l. l .6.4. 

S.T.P.J. Deslocamento/Alimentação/Hospedagem para os participantes 

02 Seminário para divulgação dos resultados. a ser realizado em dois dos 5 municípios 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 01 Consultor x 12dias x 8horas x RS35,00 incluindo 
Alimentação /Hospedagem.(02diasxR$ I 00,00 - l 3diasxR$60,00) 

PASSAGEM O l Passagem para outro Estado 
Ohs. No Termo .lc Referência solicitar como produto desta subatividade, Relatório de ava Ilação. 

DIÁRIAS 
DlÁRfAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
S.T.P.J. 
S.T.P.J 

08 técnicos x l 2dias x R$90,00 
03 motorista x l 2dias x R$40,00 
Combustível. - 45lilros x l 2dias x R$0,68 
Peças - R$300,00 x 03carros 
Manutenção . R$300,00 x 03carros 
Deslocamento/ Hospedagem/ Alirnentação/Coffe break para 25 pessoas 
durante 08 dias 

SUBTOTAL 

R$17 .256,00 

R$ 4.340,00 
R$ 900,00 

R$ 8.640,00 
R$ 1.440,00 
R$ 367,00 

R$ 900,00 
R$ 900,00 

R$ 8.484,00 

R$43.227 ,00 
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PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 

SUBATIVIDADE 
1.1.6.3 CARACTERIZAR A :\.REA NO CONTEXTO REGIONAL, UTILIZANDO AS lNFORMAÇÕES DO DIAGNÓSTICO 

SÓCIO·ECONÔMICO ECOLÓGICO, NA ESCALA l :250.000 

SI estimativa de custos 

SUBATIVIDADE 
1.1.6.4 REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PRlMÁRIOS NAS ÁREAS 

GEOMORFOLOGIA 

PASSAGEM 
S.T.P.J. 

O 1 Consultor x l Sdias x Shoras x R$35,00 incluindo 
Alimentação/Hospedagem.(01.dias x RS 100,00 - l 3dias x R$60,00) 
OI Passagem para outro Estado 
Serviços topográficos 

R$ 4.340,00 
R$ 900,00 
R$ 4.000,00 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 

CLIMATOLOGIA ,J 

SERVIÇO DE CONSULTORIA OI Consultor x l 8diasx8horasxRS35,00 incluindo 
Alimentação/Hospedagem ( l Sdias x R$60,00) R$6.120,00 

PASSAGEM OI Passagem para oucro Estado R$ 900,00 
Obs. No Termo .le Referência solicitar como produto desta subatividade, Relaróno contendo mapas. tabelas e gnificos ( impresso e cm disquete). 

DIÁRIAS 
OIÁRIAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
S.T.P.J. 

OI tecnico x l 8dias x R$90,00 
OI motorista.x l 8diasxR$90,00 
Combustível. - 451itros x 18<lias x R$0,68 
Peças - R$300,00 
Manutenção - RS300,00 

R$ l .620,00 
R$ 720,00 
R$ 551,00 
R$ 300,00 
R$ 300,00 
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PROJETO DE GESTÃO AMBIBNTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 

FAUNA 

SERVIÇO DE CONSULTOR[A O 1 Consultor x l 8diasx8horasxRS3S,OO incluindo 
Alimentação/Hospedagem (l8diasxR$60,00) R$ 6.120,00 

PASSAGEM O l Passagem para outro Esrado R$ 900,00 
Ohs. No Termo de Referencia solicitar como produto desta subatividade, Relatório contendo mapas, tabelas e gráficos {impressos 1.: cm disquete). 

' .. ~ 

DIÁRIAS 
DIÁRIAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
S.T.P.J. 

O l tecnico x l 8dias x R$90,00 
O l rnotorista.x l 8diasxR$40,00 
Combustível - 45licrosx l 8diasxRS0,68 
Peças - 
Manutenção 

RS 1.620,00 
R$ 720,00 
R$ 551,00 
R$ 300,00 
R$ 300,00 

RECURSOS HÍDRICOS (levantamento do potencial hidrico para abastecimento, irrigação e energia) 

SERVIÇO DE CONSULTORIA OI Consultor.X 01 campanha de campo x l Odiasx Shoras x RS35,00 incluindo 
Alimentação/Hospedagem. (lOdiasxOlcampanha x R$60,00) R$ 3.400,00 

PASSAGEM 01 Passagem para outro Estado R$ 900,00 
Obs, No Termo de Referência solicitar como produto desta subatividade. Relatório contendo mapas, tabelas e gráficos ( impresso e cm disquetes), 

DIÁRlAS 
DIÁRIAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL OE CONSUMO 
S.T.P.J. 

O l técnico x 20dias x 03campanhas de campo x RS90,00 
O 1 motorista.x 20dias x R540,00 x 03campanhas de camp 
Combustível. - 45\itros x 20dias x 03campanhas de campo x R$0,68 
Peças - R$300,00x03campanhas de campo 
Manutenção - R$300,00 x 03campanhas de campo 

R$ 5.400,00 
R$ 2.400,00 
R$ 1.836,00 
R$ 900,00 
R$ 900,00 



PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO - POAI-MT 

SOLOS 

SERVIÇO DE CONSULTOR[A OI Consultor.x l 5dias x 8horas x RS35,00 x 03campanhas de campo incluindo 
Alimentação/Hospedagem.( l 5diasxR$60,00 x 03campanhas) 
03 Passagem para outro Estado PASSAGEM 

R$ l 7 .100,00 
R$ 2.700,00 

Obs. No Termo de Referência solicitar como produto desta subatividade, Relatório contendo mapas gráficos e tabelas ( impressos e em disquetes) 

DIÁRIAS 
DIÁRIAS 
M.CONSUMO 
M. CONSUMO 
S.T.P.J. 
S.T.P.F. 

02tecnicos x 25dias x R590,00 x 03campanhas de campo 
O l rnotorista.x 25dias x R$40,00 x 03campanhas de campo 
Combustível. - 45litros x 25dias x 03campanhas de campo x RS0,68 
Peças - RS300,00 x 03campanhas de campo 
Manutenção - R$300,00x03campanhas de campo 
OI Picadeiro.X 25dias x R$30,00 x 03campanhas de-campo 

VEGETAÇÃO 

S.T.P.F. 04 picadeiros.x25diasxR$30,00 

OBS.: Os custos referentes à diárias, à consultoria, manutenção de veículos, combustível e peças estão inclusos na atividade 8 

SÓCIO-ECONÔMICO 

SERVIÇO DE CONSULTORIA OI Consultor.15diasx8horasxR$35,00x03campanhas de campo incluindo 
Alimentação/Hospedagem. - ( l 5diasxR$ l 00,00x03campanhas) 
03 Passagem para outro Estado 
04tecnicosx25diasxR$90,00x03campanhas de campo 
02 motoristas.x25diasxR$40,00x03campanhas de campo 
Combustível. - 02carrosx45litrosx25diasx03campanhasxR$0,68 
Peças - R$300,00x02carrosxO:kampunhns de t:umpo 
Manutenção - RS300,00x02carrosx03campanhas de campo 

SUBTOTAL 

PASSAGEM 
DIÁRIAS 
DIÁRIAS 
MATERIAL DF. CONSUMO 
MATERIAL 1 )E CONSUMO 
S.T.P.J. 

R$13.SOO,OO 
R$ 3.000,00 

R$ 2.295,00 
R$ 900,00 
R$ 900,00 

R$ 2.250,00 

R$ 15.300,00 
R$ 2.700,00 
R$ 27 .000,00 
R$ 6.000,00 
R$ 4.590,00 
us I .H00,00 
R$ 1.800,00 
R$ l 50.833,00 

'-~- -- e-------·- 
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SUBA TIVIDADE 
1.1.6.5 SISTEl.\'IA TIZAR E ANALISAR OS DADOS LEVANTADOS 

SOLOS 
(Serviço de. Laboratório - classificação. e fertilidade de solo) 
S.T.PJ. 02areasx30pontosx05amostras - 300amostrasxR$ l 5,00 
S.T.P.J. 02areasx350pontosx01arnostra-700amostrasxR$15,00 

R$ 4.500,00 
R$10.500,00 

RECURSOS HÍDRICOS 
A qualidade das águas da área a ser estudada será fornecida pelo componente Monitoramento 

VEGETAÇÃO 
Processamento de amostras laboratoriais - não existe custo para identificação das amostras, somente custos para encaminhamento das mesmas por 1 
tecnico 
PASSAGEM 
PASSAGEM 
DIÁRIAS 

CBAxPARÁxCBA- R$905,00 x 02viagens x 01 técnicos 
CBAx SPxCBA - R$730,00 x 02viagensx01 técnicos 
R$ l 20,00 x 5dias x OI tecnicos x 04viagens 

R$ 1.810,00 
R$ 1.460,00 
R$13.170,00 

SUBTOTAL R$31.440,00 

SUBATIVIDADE 
1.1.6.6 ELABORAR E PLOTAR 1"IAPAS, CARTOGRAMAS E RELATÓRIOS TE1"1ÁTICOS E DE SÍNTESE DA ÁREA 

ESTUDADA 

S.T.P.J. Plotagern de mapas e digitação de relatórios R$2.500,00 

SUB TOTAL R$2.500,00 
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SUBA TIVIDADE 
1.1.6.7 ELABORAR PROJETOS DE USO E MANEJO SUSTENTADO PARA AS PROPRIEDADES 

PASSAGEM 

O l Consultor.x20diasx8horasxR$35,00 
Alímentação./Hospedagem. - Ç2údiasxR$ l 00,00) 
O l Passagem para outro Estado 

R$7.600,00 
R$ 900,00 

SERVIÇO DE. CONSULTORIA 

SUBTOTAL R$8.500,00 
Obs. Nú Termo de Referência solicitar como produto desta subauvidade, Relatório contendo os Projetos detalhados paru uso e manejo sustentado das propriedades 

SUBA TIVIDADE 
1.1.6.8 ESTABELECER FORl\lIAS DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA VIABILIZAÇÃO DO USO SUSTENTADO DA 

ÁREA DE ESTUDO 

PASSAGEM 

O l Consultor.x l 5diasx8horasxRS35,00 incluindo 
Alimentação/Hospedagem. - ( 15diasxR$ l 00,00) 
O l Passagem para outro Estado 

SERVIÇO DE. CONSULTORIA 

SUBTOTAL 

R$5.700,00 
R$ 900,00 
R.$6.600,00 

Obs. No Termo de Referência solicitar como produto desta subatividadc, Relatório comendo os resultados do estudo .. 

ATIVIDADE 
1.1.7 

~!~j~~~EEc::i;~~\RIOS PARA o PL~f~~.~~o ~ -~?NTROL~--º-~-~-R_º_º_º_Ç_A_º __ i_"~_-NE_RA_L_N_o_.s_~ _M_u_N_1c_1_'p_1o_s_J1 

SUBATIVIDADE 
1.1.7.1 
AVALIAR OS ESTUDOS EFETUADOS NO DSEE QUANTO A EXPLORAÇÃO MINERAL NA REGIÃO NOROESTE 

Sem estimativa de custo 
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PROJETO DE GEST.6.0 AMB lENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MA TO GROSSO - PGAI-MT 

SUBATIVIDAOE 
l.1.7.2 
REALIZAR LEVANTAMENTO DE INF0Ri'1AÇÕES CADASTRAIS DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO MINERAL JUNTO A 
FEMAEDNPM 

S.T.P.J. Aquisição de 06 Folhas de Requerimento 
SlJBTOTAL 

R$ 800,00 
R$ 800,00 

SUBA TIVIDADE 
1.1.7.3 
REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTES A PRODUÇÃO MINERAL DOS MUNICÍPIOS DE 
JUÍNA E ARlPUANÃ 

Acompanhar a situação dos alvarás e relatórios de pesquisas junto ao DNPM 
DIÁRIAS 25<lins x 02tccnicos x. R$90.00 x O)campunhas 
DIÁRIAS 25dias x O l motorista.xR$40,00x 03campanhas 
S.T.P.J. Manutenção -R$300,00x0lcarrox 03campanhas 
MATERIAL DE CONSUMO Peças -R$300,00 x 01carro x 03campanhas 
MATERIAL DE CONSUMO Combustf vel - 45litros x 25dias x R$0,68 x 03campanhas 
Consultoria 1 ~ campanha 

1{$13 . .500,00 
R$ 3.000,00 
R$ 900,00 

R$ 900,00 
R$ 2.295,00 

PASSAGEM 

O 1 Consultor x 15dias x 8horas x R$35,00 
Alimentação./Hospedagem ( l 5diasxR$100,00) 
OI Passagem para outro Estado 

R$ 5.700,00 
R$ 900,00 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 

Consultoria 2q campanha 

PASSAGEM 
S.T.P.J. 

O l Consultor.x 20dias x 8horas x R$50,00 
Alimenração./Hospedagem. - 20diasxR$100,00 
O l Passagem para outro Estado 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 

SUBTOTAL 

R$ 7.600,00 
R$ 900,00 
R$ 1.500,00 
R$37.19S,OO 
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PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PGAI-MT 

SUBA TIVIDADE 
1.1.7.4 
ELABORAR E PLOTAR iVIAPAS DAS ÁREAS EM EXPLORAÇÃO E RESPECTIVO RELATÓRIO TÉCNICO 

S.T.P.J. Plotagern de Mapas e digitação de relatórios R$2.l00,00 

SUBTOTAL R$2. l 00,00 

ATIVIDADE 
1.1.8 

CARACTERIZAR A ESTRUTURA DE REMANESCENTES, FLORESTAIS NA ESCALA DE 1:100.000 COM A 
.,. . ;~..... ' . - . . - 

FINALIDADE DE IDENTIFICAR AREAS DESTINADAS A CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERV ACAO. 

SUBA TIVIDADE 
1.1.8.1 

DEFINIR METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

PASSAGEM 

O 1 Consultor.x 07días x 8horas x R$35,00 incluindo 
Alimentação./Hospedagem. (7dias x R$ I 00,00) 
O 1 Passagem para outro Estado 

R$2.660,00 
R$ 900,00 

SER YIÇO DE CONSULTORIA 

SUB TOTAL R$3.560,00 

SUBA TIVIDADE 
1.1.8.2 
A V ALIAR OS ESTUDOS EFETUADOS NO DSEE QUANTO À ESTRUTURA DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA REGIÃO 
NOROESTE/l\tlT 

Sem estimativa de custo 

--!....:.!!.: 



PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAl-MT 

SUBA TIVIDADE 
1.1.8.3 
INTERPRETAR E IDENTIFICAR AS ÁREAS A SEREM AMOSTRADAS 

SI estimativa de custos 

SUBATIVIDADE 
1.1.8.4 
REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS 

PASSAGEM 

l Consultor.x l 5diasx. 8horas x R$35,00 x 03campanhas incluindo 
Alimentação./Hospedagem. ( l 5dias x 03 campanhas x R$60,00) 
03 Passagem para outro Estado 

R$14.IOO,OO 
R$ 2.700,00 

SER VlÇOS DE CONSULTORIA 

Técnicos de apoio 
S.T.P.F. 
S.T.P.F. 
S.T.P.F 

O l Eng.Florestal - R$3.000,00x03meses 
02tecnicos x 2.000,00 x 03meses 
02 coletores x. RS l.500,00 x Oômeses 

R$ 9.000,00 
R$12.000,00 
R$ 9.000,00 

DIÁRIAS 
DIÁRIAS 
S.T.PJ. 
M. CONSUMO 
M. CONSUMO 

02 técnicos x 20dias x R$90,00 x 04campanhas 
02 rnotoristas.x 20dias x R$40,00 x 04campanhas 
Manutenção - R$300,00 x 04campanhas x 02carros 
Peças -R$300,00 x 04campanhasx. 02carros 
Combustível.- 45 litros x 20dias x 04campanhas x 02carrosx R$0,68 

R$14.400,00 
R$ 6.400,00 
R$ 2.400,00 
R$ 2.400,00 
R$ 4.896,00 

SUBTOTAL R$77 .296,00 
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PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MA TO GROSSO - PGAI-MT 

SUBA TIVIDADE 
1.1.8.5 
IDENTIFICAR AS ESPÉCIES LEVANTADAS 

PASSAGEM 
PASSAGEM 
DIÁRIAS 

CBAxSPxCBA - R$730,00x04campx01 tecnico 
CBAxPARAxCBA - R$905x04campx01 tecnico 
R$ l 20,00x05diasx0 l tecnicos x OS viagens 

R$ 2.920,00 
R$ 3.620,00 
R$ 4.800,00 '. ? .. 

SUBTOTAL R$11.340,00 

SUBA TIVIDADE 
1.1.8.6 
SISTEl\ilATIZAR E ANALISAR OS DADOS LEVANTADOS 

PASSAGEM 

l 5días x 08horas x R$35,00 incluindo 
Alimentação/Hospedagem ( l 5diasxRS l 00,00) 
O 1 Passagem para outro Estado 

R$5.700,00 
R$ 900,00 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 

SUBTOTAL R$6.600,00 

SUBATIVlDAOE 
1.1.8.7 
ELABORAR 1~ PLOTAR MAPAS E RELATÓRIOS TÉCNICOS ANALÍTICOS 

S.T.P.J. Plotagem de Mapas e digitação de relatórios R$ 5.299,00 

SUBTOTAL R$ 5.299,00 

TOTAL GERAL R$1.031.583,00 

. ..,J; _._ •.. ,:-·_-_,_~ 



PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAl~MT 

! IDENTIFICAR ÁREAS POTENCIAIS PARA.CR'fÁÇÃO DE UC's.MUNICIPAI~ _{[ElVlA.E PREFEI~l 

ATIVIDADE 
1.1.9 

DIÁRIAS TNS 
DIÁRIAS TNM 
S.T.P.J. 
S.T.P.J. 
MATERIAL DE CONSUMO 
SERVIÇO DE CONSULTORIA 

R$40.500,00 
R$ 6.000,00 
R$ 2.500,00 
R$ 3.000,00 
R$ l 2.000,00 
R$30.000,00 

05 municípios x 03 técnicostx30diasxR$90,00 
05 municípios x OI motorista x 30diasxR$40,00 

À ser executado pela FEMA 
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FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA-MT 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil- PPGl 
Unidade de Apoio do Subprograma de Política de Recursos Naturais - UAISPRNIPPG7 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTETEGRADA DA REGIÃO NOROESTE DE MATO GROSSO 
Subcomponente 1 - Zoneamento Ecológico Econômico 

}- 

1 Atividade 

1 
1 

l 
j 1.1.3. Elaborar a base 
· cartográfica 

Responsabilidade 
Especificação das Tarefas I Prazo 

Municípios Estado 

1 . 

1 
a) Elaborar TOR e. Contratar empresa 1 

. executara dos trabalhos de elaboração I Junho/98 
da base cartográfica - esc. 1:100.0001 
(-) i 

l 
1 b} Reambulação cartográfica da área J 

pncritána, e levantamento de l Agosto a 
Coordenadas GPS dos pontos de I nov./98 
amarração da base cartográfica. 

1 
1 
1 
SEPLAN 

: Lígia Camargo Madruga 
! Juract Ozeda Ala Filho 
1 
1 
1 
1 

1.1.1. Estabelecer processo 
de comunicação 
permanente entre as 
prefeituras dos 
municípios da região I e) 
NO e a coordenação do 
Zoneamento Sócio 
Econômico-Ecológico - 
ZSEE/SEPLAN 1~ 

15/07/98 11 :45:00 

1 a) Levantar composição atual do 
CMDR/Púb!ico Alvo(•) p/ o Seminálio 
sobre o ZSEE esc.t :250.000 na Região' 
Noroeste {*j 

1 
: FEMA(Unldado do Apolo) Julho/98 

1 
! Secrotarla 
1 Municipal Agricultura. 

b) Elaborar TOR e discutir pertil do 
Consultor (Moderador) {*j 

Julho/98 FEMA(Unídade de Apoio) 
SEPLAN 

1 
Levantar expectativas quanto às J' 

informações e a forma como serão 
repassadas aos municípios. ! 

1 

Agosto/98 Secretaria 
Municipal Agricultura. 

SEPLAN e FEMA(Unidade de , 

1 

Apoio) i 
1 1 
1 ' 

, CMDR's/Secretaría ; SEPLAN e FEMA(Unidade de 1 
eJ Seminários de àivulgação (02) '. Outubro/98 l Municipal i Apoio) ! 

'--1-J- 

Selecionar e contratar Consuitor Setembro/98 



FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE- FEMA-MT 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7 
Unidade de Apoio do Subprograma de Politica de Recursos Naturais - UAISPRN!PPG7 

2 

f) Reunião com os CMDR's rnumcrpais 
visando: O) discussão dos produtos do 
DSEE de interesse local e (ii) definição 
da participação dos CMOR's na t Novembro/98 
elaboração do ZSEE e nos estudos 
específicos do PGAI (-.) 

!,,' 

i 

j 
I a) Levantar no INTERMA T e INCRA as Junho/98 1 CMDR's I SEPLAN 
1 áreas de assentamento já existentes e I carloi.Altierto Lopes. LuJs 
1 as disponíveis (*j I Gonzaga 

1 

1 

b) Levantar junto a cada município; as Agosto/98 1 ! SEPLAN 
1 áreas de interesse p/ assentamento I M" Luctdalva 
j • 1 1 Dulc1lene 
1 1. 1.2. Mapear as areas I ! , 

'i disponíveis para assentamento · 1 11 }! 
rural i e) Elaborar TOR e contratar consultoria li Outubro/98 11. SEPLAN .. fa 

(j M" Lucldalva e 
1 ] Mº Aparecida 

d) Realizar estudos de reconhecimento e I Novembro/98 ! Juruena ( Luis 
avaliação das área indicadas para I I Maek.awa e Flanklin) 1 SEPLAN/ CONSULTOR 
assentamento Juína ( Carlos Sória) j 

1 1 

l 1 ' ! 
1 a) Elaborar o TOR discutir perfil do [ Julho/98 j ! SEPLAN 

. 1.1.4. Elaborar plano de ! consultor. (*j · / j 1· Luzia Ivo de Atmetda 
1 ordenamento do entorno das . 1 
i Áreas lndi'genas e Unidades : b) Selecionar e contratar consultor ! Outubro/98 : SEPLAN 
r ' t J t Luzia Ivo de Almeida 

1 

de Conservação 1 1 ! Carla Cnslina . , j Líllam Patrlc1a 

1 1 e) Definir metodologia I Nov I Dez./98 ] l SEPLAN 
; Consultor/ 
: Luzia Ivo de Almeida 
; Carla Crl~llna 

__ 1 Ulfaqi_~atr!cja --·- _ . -· . 

15107/98 1 l:-t5:1)0 

.~~~ - --- - - ~,..-..~ .•. _ - -~...,...,._.._ -- -~-- --- ---~......_, ~ - 



FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA-MT 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil- PPG7 
Unidade de Apoio do Subprograma de Política de Recursos Naturais - UAISPRN/PPG7 

J 

Atividade 

Subcomeonente 1 - Zoneamento ;c:.~~~gico Econômico 

Prazo Especificação das Tarefas Responsabilidade 
M-u-n-ic_í_e_io-s~~ -Ês-ta~d-o~~- 

11. 1. 5. Elaborar zoneamento 
1 etno-arnoiental em duas áreas 
i indígenas 

1 a) EIAborar o TOR e discutir perfil do 
1 consultor (*j 

, b) Selecionar e contratar consultor 

1 

1 e) Definir metodologia 

j a) Elaborar o TOR e discutir perfil do 

Julho/98 
1 
1 SEPLAN/CAJEMT/PNUD/FUNAI 
l Joio B.P.l.Sobrlnho 
'Dion Jacob 
: Solange 
, Oimas 
; Vílte 
· ltag1ba 

Outubro/98 

Nov ./Dez./98 

1.1.6. Definir e aplicar modelo 
de estudo para duas áreas de 
assentamento (ocupada e não 
ocupada) conforme definido 
pela atividade 1.1.2. 

Julho/98 SEPLAN 
M" Lucldalva 
Mº Aparecida 

consultor (*j 

b} Selecionar e contratar consultor SEPLAN 
M· Lucldatva 
Mª Aparecida 
Carta C.Vaaquez 

Outubro/98 

e) Definir metodologla SEPLAN 
Con•ullor 
M" Lucldalva 
M' Aparecida 

Nov ./Oez../98 

(~)Publico Alvo: Organizações governamentais e não governamentais 
Empresas de projetos rurais 
Técnicos que de alguma forma utilizam informações para planejamento sustentado dos recursos naturais 

(-) Atividade Executada 
{-) A reunião com o CMDR será realizada na sequência do seminário. 

15/07/98 1 U5:00 

....•. ~ 
-· .'.::_ - ~i-=~ 



1))) 1)) 1)))))) )·))))) 1)))) 1) 1))) J))))))))))))))) J) 

PGAI-MT 

. 
ESTRATEGIA INDICADORES FONTES DE PRESSUPOSTOS AVALIAÇAO 

(Por atividades e sub-atividades) VERIFICAÇÃO 
:"1 e avaliação do PGAI/ MT, 6.1 Monitoria e avaliação do PGAI/MT efetiva- • Relatórios de • Monitoria e avaliação do PGAI efeti- 

das ao final do 1 º ano, contendo a verificação Monitoria e vada em relação aos indicadores pro- 
dos indicadores, causas de prováveis desvios Avaliação do postos e resultados alcançados. monitoria e avaliação do e propostas para sua correção PGAl/MT. r. 6.1. l Replanejarnento das atividades do PGAJ/M.T 
efetivadas com base no Relatório de Monito- 
ria e Avaliação ao final do 1° trimestre do se- 
gundo ano. 

1 

50 
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GO\"Ell,'\/0 DO ESTADO DF: )1.\ 1 O GHOSSO 
s [CH[ f,\ RI,\ o r F..ST,\ no 1) r l'l.ANrJ,\l\1 EKTO E coo ru>f:NAÇ",\ o GERAL 

,, 
1 

OF. N" 089/Z,SJrn/98 C11i:1h:í, 02 de .Julho de 1998. .'I 

~ 1 

Senhora Coordenadora, t li 
1. 
!' 
i 

Encnminhamos pelo presente, 1ni11111n tio Termo de Referência parc1 conh atação de 
consultoria para Definir Modelo · de Estudo para Áreas de Assentamento cm Ambientes de 
Floresta Tropical J\ mazôn ica. . ... - .. 1 

1 

1 
1 
1 

f 1 
1 

! 

ln formrunos q11e tão logo estejam concluidas as ilustrações indicadas no texto do 
TOR, será cncamiuhadn cópia completo para repasse ao Ministério do Meio Ambiente. 

Se111 mnis pm a o momento, despedimos ·- nos. 

Ilmn Sra 
ElJLJNUA D 1~ CAl\lPOS LOPES 
J\ill Coo rdcnndorn do GT/MT/SPRN/PPG7 
Nesta 

1 
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Gü\'EH.\\O D.O FS'L\DO DE ;\L\TO CH.O~SO 

SE(HET,\HI,\ l>E ESTADO l>E l'I.ANE.1,\i\11:Nro E <:-OUHDF.NAÇ,\O CEH,\L 

['----------· 
r. Cuiabá - MT, 15 de Julho de 1998 OF Nº 095/CZSEE/98 

Senhora Coordenadora, 

Estamos encaminhando pelo presente, 
minutas dos Termos de Referência para contratação de consultoria 
para os estudos específicos do subcomponente ZÉE/PGAI - PPG7 
conforme relação ern anexo: 

Sem_ mais para o momento, apresentamos 
protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

17 JJvc1te:.&1~ 
Márcia S. P. Rivera 

Coordenadora do Projeto Zoneamento 

llrna Sra. 
EUUNDA DE CAMPOS LOPES 
MO Coordenadora do GT/MT/SPRN/PPG7 
NESTA 

~~ - 10·.;:;;, 

cô~ fv'G7- 

J ~/ o? )?J ~ 
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(;()\-[Ri\O DO Ll._;T .. \DO DE xt.vro Gl{OSSO 

S[CHtT.-\IU,\ DE ES Í1\IHJ (}E l'L\NE.li\l\lEN ro E COOIWF.NAÇ,\O (;ER,\ L 

---------------- ·------ 

Termos de Referência - ZEE/PGAl - PPG7 
f 
r 
! 
' 

TOR para contratação de consultoria para coordenar e 
assessorar a equipe SEPLAN no seminário de divulgação do 
Projeto ZSEE/MT - esc.1:250.000. 

- TOR para contratação de consultoria para definição da 
metodoloqia e dos procedimentos metodológicos para elaboração 
do Plano de Ordenamento do Entorno das Áreas Indígenas e 
Unidades de Conservação. da região NO/MT - esc. 1: 100.000 
(encaminhadas 3 propostas). 

- TOR para contratação de consultoria para Estudo de 
reconhecimento, em áreas indicadas com Potencial para 
Assentamentos Rurais. 

- TOR para contratação de consultoria para definir 
metodologia/procedirnentos metodológicos para estudo em área 
de assentamento (ocupada e não ocupada), em ambientes de 
Floresta Tropical Amazônica (minuta revisada). 

- TOR para contratação de consultoria para definição da 
rnetodoloqia e dos procedimentos técnicos operacionais para a 
caracterização dos Remanescentes Florestais quanto a florística, 
estrutura e potencial madeireiro da região NO/MT 
esc.1: 1: 100.000. 

- TOR para contratação de consultoria para definição e dos 
procedimentos metodológicos para elaboração do Zoneamento 
étno Ambiental ern duas áreas indigenas na região NO/MT - esc. 
·1:100.000. 
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GOVERNO DO ESTADO DE l\IATO GROSSO 

or, N 108/7.,SEE/93 Cui:ih:í, Z9 de .lulhu de 191)8 

1; 
i: 

1 

1 

1 
! 
1 
! 

SEClll~TAIU,\ llE EST,\llO DE l'L,\NE,l,\i\JENTO E COOIWEN,\(:\O (;F.RAL 

Senhora Coordenadora, 

-- ( r-, 

r- Solicitnmos de Vossa Senhoria. a devolução tÍN Termos de Rcferêucia encaminhados 1i 

- ' 
F!:,MA, atrnvés do ofício N 095/ZSEE/98 em 15 de Julho de 199R_,Jmra que ri equipe da SEl'LAN 

possa efetuar as alterações sugeridas. 

Lc111bn1111os que con r oriue acordado, os Ter mos de Referência deveriam ser enc:1111 inhados 

no rvlinislérío do Meio t\ mhicute até o d ia 2~/07/ l 998, sendo que qualquer utraso qunnto n este 

procedimento, poderá comprometer o Plancjnmeuto dns atividades previstas para este ano. 

Solicitamos ninda, reunião para definir ajustes finais qunnto ao orçamento das atividades 

contcmplndas no Subccmpoucnte 7-.EE/PGAl/l'PG7, especiahnente daquelas previstas nos Termos 

de Referência acima citados. 

/\ Iene iosamen te, 

, (,L . «: c_v-~ti)--) 
/ 

IJt~lC .,.,L- ~ __ 
---- l lÁRCI/\ S-~~1-r .}J:'t..&- _ 

Ü)<H dcnadorn do l'rojeto ZS EE 

EULINDt\ DE CAMPOS LOPES 
.r« 
.("" 

-ri 
- r-, 
-,,..4: 
-r-1, 
- ("'l 

- ( ("' 
\ 

r-. 
1 

I 1111:i. Sra. 

rv!D. Coordenadora do CiT/f\1T/Sl'RN/Pl'G7 

~~~--~~---~~~~ 
55 
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Memória de Reunião 

Data.· 18/08/98 

Local> FEMNPPG-7 - Unidade de Apoio 

Assunto.- Discussão do Termos de Referência: Zoneamento Etnoambiental, Plano de . 
Ordenamento do Entorno das Áreas Indígenas e das Unidades de Conservação e dos 

Remanescentes Florestais. 

Pnrticlpnntes: 

Unidade de Apoio/FEMA 

Salatiel Alves de Araújo ~ 

Susan Dignar~~.(&t!Jg"' 
Edson Bosco 

Jean Carlos Correu Figueira 

SEPLAN ;' ~ ' 
Luzia Ivo de Almeida Arirna ~t,~~ 

João Benedito Pereira Leite Sobrinho '/""" ~ J 
Dalila Vargas O. Sifucntcs ADt,,., .;!,,Oot,.,.,_ ;k;l- /~ 
Líliam Patrícia Pinto 

Foram discutidos os Termos de Referência: Zoneamento Etnoambíental, Plano de 

Ordenamento do Entorno das Áreas Indígenas, das Unidades de Conservação e dos 

Remanescentes Florestais. 

Os Termos de Referência serão concluídos após a realização de uma reunião com os 

técnicos da OP AN e FUNAI, com objetivo ele se conhecer o que estes órgãos vem 

realizando na região. 
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·-if 
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: i/: 
ff 
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,( ,. 
/\s áreas de estudos dos Entornes das Áreas Indígenas e do Zoneamento Etnoambiental , 

serão preliminarmente selecionados após reuniões técnicas· com a OP/\N, FUNAI e CC\m a 

equipe da Unidade de Apoio. E em clc0nitivo, com ascomunidades locais. 

,'. 
/\ SEPLAN discorreu sobre a necessidade da contratação de 02 consultores para os Termos 

de Referência do Entorno das Áreas Indígenas e do Zoneamento Etnoambiental, o que foi 

acatado pela Unidade de Apoio, desde que os dois trabalhem de maneira integrada. 

r 
A SEPLAN solicitou que a E.E. Iquê, seja incluída nos estudos, pelo fato de apresentar 

mais estrutura, principalmente com relação a vias de acesso. O IBAMA é responsável por 

esta unidade de Conservação, e poderia contribuir para a execução do estudo. 

A SEPLAN indagou se os custos alocados nos projetos poderão ser remanejados para 

outras atividades dos mesmos. Com relação a esse item a Unidade de Apoio ficou de 

decidir primeiramente com Eulinda e Cecilio, para depois repassá-las à SEPLJ\N. 

,-. Quanto aos remanescentes florestais foi considerada a possibilidade de incluir as Al's e 

UC's em municípios com alto grau de antropização, bem como priorizar os entornos das 

mesmas neste estudo .. A qualificação das formacões florestais das UC's e AI's é 

interessante no sentido destas unidades se constituírem em fontes de biodiversidade. Dessa 

forma, a SEPLAN solicitou a FEMA que, se for de seu interesse a inclusão dessas áreas, 

que o faça oficialmente, observando a necessidade da implementação de custos adicionais, 

uma vez que o projeto original considerou apenas a área útil da região Noroeste. 

Quanto ao Perfil do Consultor, a Unidade de Apoio sugere que outros profissionais que 

tenham experiência comprovada em trabalhos semelhantes e que não sejam doutores, não 

sejam excluídos do processo de seleção. 

r» 
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GOVERNO DO ESTADO DF. >TATO GROSSO 
Fundação Estadual do Meio Ambiente .. FEMA 

OF. Nº 107/UA-SPRN/PPG? Cuiabá, 13 de Agosto de 1998 

Senhora Coordenadora, 

Com base no oficio nº 113/ZSEE/98 que encaminha à U/\ 
MT/SPRN/PPG?, em 12 de agosto de 1998, a reprogramação das tarefas 
pertinentes a atividade de elaboração da Base Cartográfica do subcomponente 
ZEE/l'GAI/PPG7, incluindo a primeira campanha de campo referente a 
rearnbulação cartográfica e levantamento de coordenadas GPS, vimos, por meio 
desta, solicitar com urgência um Plano de Ação, tendo como objeto a "Execução 
da primcirn campnuha de campo referente a rcambulnção cartográfica da 
área prioritnria, e levantamento de coordenadas GPS dos pontos de 
amarração da Base", contendo os elementos necessários descritos em anexo. 

Como esta atividade não se encontrava originalmente prevista no 
PGAI aprovado (vide pág. 58 do PGAI), faz-se necessário a elaboração do Plano 
de Ação para que seja avaliada a possibilidade de adequação da referida atividade 
ao Cronograma Físico-Financeiro do subcomponente I do PGAI. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de 
estima e consideração 

Atenciosamente. 

Eulinda dfil';fv:? Lopes 
Coordenadora d: i~/MT/SPRN/PPG? 

lima. Sra. 
Márcia S. P. Rivera 
MD Coordenadora do Projeto ZSEE/SEPLAN 
NESTA 

Rua D, S/Nº - Prédio do Antigo DOP - Palácio Paiaguás - Centro Político Administrativo 
Fones: (065) 313-2054 I 3296 / 2212 - Fax: (065) 644-2566 - Cuiabá - MT 
e mail: fema mt@nutecnet. com. br - Ouvídoría Ambiental - 800 - 3838 - - 5q 
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GO\'ERl\O 1)0 F~T.\ no DE :\1.\TO CROS~O 
Fundação Estadual do Meio An1bie11te - FEMA 

ANI~XO 

ELEi\rnNTOS NF.CF:SS.\ RIOS /\O PLAJ\'O DK AÇ,\O PARA I~XECUÇt\O 
DA PRI1'1EIR-\ CAi\lPA:\IIA DE CAMPO Rlffl~RJ<:NTE A 

RF:Al\ITIULAÇÍ\O C.·\RTOGR,\FJCA DA ÁREA PH.IORITÁRIA E 
LE.VANTAl\lF:l\'TO DE COORDF:NAOAS GPS DOS PONTOS DF: 

Ai\lAIHL\Çi\O D,\ Oi\SE 

1. Código do Pl:1110 de Ação 
2. Componente do S PR~ 
3. Subcomponente 

3.1. Atividades 
3.1.l. Subatividades 

4. Contexto e .Iustificn tiva - contextualizar a questão cartográfica concernente a 
região noroeste do Estado de Mato Grosso e justificar a atividade de 
rcarnbu lação cartográfica da área prioritária e levantamento de coordenadas 
GPS dos pontos de amarração da Base cartográfica com base nos objetivos e 
diretrizes emanadas do Projeto PGAl. Em especial contextualizar e justificar 
de que forma e quando os produtos advindos das atividades <leste TOR serão 
utilizadas na execução da sub-atividade "1.1.3 - Elahornr e plotar a base 
cartográfica para estudos específicos em áreas críticas" 

5. Objetivos - citar objetivos relativos a atividade e quais objetivos do PG1\I 
se-riam atingidos com a efetivação das atividades a serem cumpridas. 

6. Atividades a serem desenvolvidas - citar cronologicamente e de forma 
objetiva todas as atividades a serem desenvolvidas iniciando com o 
planejamento de campo (citando inclusive quais as atividades de planejamento 
que subsidiariam as atividades de campo) e terminando pela elaboração do 
relatório de atividades. Tratando-se de uma reambulação será interessante citar 
como as localidades serão descritas e quais informações a respeito destas 
localidades serão levantadas. No caso dos levantamentos de pontos com o 
auxílio de aparelhos GPS explicar como os pontos seriam coletados e qual a 
precisão pretendida com esta atividade. No caso de levantamento com técnicas 
de posicionamento diferencial explicitar e citar onde os pontos fixos estariam 
localizados e justificar o seu posicionamento. 

7. Abrnugêncln - localizar geograficamente (se possível com mapas 
representativos) o(s) Ioca[(is) onde serão desenvolvidas as atividades 
(principalmente as de campo). Citar municípios abrangidos, áreas indígenas, 
unidades de conservação, etc e o porque da escolha destas mesmas áreas 

8. Produto - elencar quais os produtos que seriam gerados pela consecução das 
atividades. No caso da reambulação explicitar de que forma os relatórios 
seriam gerados para subsidiar outros trabalhos na região e no caso dos pontos 
GPS citar o que se pode esperar destes pontos e de que forma estes mesmos 

Rua O, S/Nº - Prédio do Antigo DOP - Palácio Paiaguâs - Centro Político Administrativo 
Fones: (065) 313-2054 / 3296 f 2212 - Fax: (065) 644-2566 Cuiabá - MT 
e_ma:I: ferna_mt@nutecn8t. com. br - Ouvidoria Ambiental - 800 - 3838 
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GOVERNO DO ESTADO DE l\lr\TO GROSSO 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 

pontos podem ser utilizados pelos outros técnicos. Citar também qual a 
quantidade de pontos GPS que será colhida quando dos trabalhos de campo. 

9. Fn rmn d e a pn·se11 Ia çii o - deve-se 1 istar os tipos de mídia em que ser no 
apresentados os produtos (fotos, planilhas, relatórios). Deve-se dar preferência 
a entrega destes produtos em meio digital e de acordo com as normas ABNT. 
Solicitamos o uso de cadernetàs de campo novas e a entrega da fotocópia das 
mesmas ao final dos trabalhos. 

J O. Prazo - citar o prazo previsto para a execução dos trabalhos de acordo com o 
volume de dados a serem levantados. 

11. Custo e Forma ele Pagamento - citar o custo previsto para estes serviços 
detalhando os elementos de despesa e seus valores. Citar também os recursos a 
serem utilizados em termos de equipamentos, veículos, mão-de-obra, etc .. 

12. Qunliflcaçâo - citar a qualificação técnica do pessoal de campo a ser utilizado 
nos serviços e qual o grau de conhecimento dos mesmos para a execução das 
atividades elencadas. 

13. Supervisão - citar o nome do responsável pelos trabalhos a nível de SEPLAN 
e a nível da UA/PGAI. 

14. Estratégias de execução - citar de que forma será realizado o trabalho e qual o 
envolvimento de outros órgãos (FEMA, Prefeituras, etc.). Citar quais os 
técnicos da SEPL/\N, da FEMA e de outros EP's que realizarão as atividades. 

15. Elementos disponíveis - citar quais mapas, imagens de satélite (citar o ano), 
veículos, equipamentos, bibliografia, pontos já catalogados a nível· de 
SEPL/\N e FEM/\ existentes e em quais atividades os mesmos serão usados. 

Rua D, S/Nº - Prédio do Antigo DOP - Palácio Paiaquás - Centro Político Administrativo 
Fones: (065) 313-2054 I 3296 I 2212 - Fax: (065) 6'14-2566 - Cuiabá - MT 
e_m:.iil: Ierna __ ml@nutecnet. com br Ouvidoria Ambiental - 800 - 3838 ,, 



J\lemória da reunião do dia 18 de Agosto de 1998 

Componentes da reunião: 

Dulcilcne (SF:PLA 
Ligia (SEPLAN) 
Jurncl (SEPLAN),~ 
Cezare (PPG7) ' ~r.,; 
Salntiel (PPG7) . /, . ' 
Susan (PPG7) ~MA"'-ljQ -~ 

• Sobre o Plano de Ação encaminhado pela FEMA através do OF. Nº 107/UA 
SPRN/PPG7, foi colocado pela SEPLAN que um documento similar deveria ser 
elaborado para a atividade 1. l .3. e não a nível de tarefa. No entanto a UA considerou 
pertinente elaborar um documento que reprogramasse as atividades como um todo do 
subcomponente 1, uma vez que a reprogramação formulada pela SEPLAN não consta 
do PGAI/MT aprovado. I' 

' r-,1 

,......,1 • O levantamento dos pontos de GPS para o registro das imagens necessárias para 
elaboração da base será executado pela empresa contratada. r' 
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• A aquisição dos arquivos raster dos fotolitos das carias topográficas que compõem a 
região noroeste do Estado, nas escala 1: 100.000 será viabilizada através da FEMA. 

• A tarefa de atualização/levantamento das informações sobre os topônimos das cartas 
1: 100.000 está vinculada à reprogramação do Subcomponente 1 a ser encaminhada ao 
MMA. 

• Será encaminhado à SEPLAN, para conhecimento: 
• TOR da execução da base cartográfica e do SIG e; 
• Uma listagem contendo os nomes dos responsáveis pela auditagem dos produtos 

gerados pela empresa contratada (listados no TOR). 
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PGAI-MT G~ 
Em Mato Grosso, o Diagnóstico Sócio-Econômico-Ecológico está sendo executado pelo 

CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores), com acompanhamento e avaliação por 
uma equipe multidisciplinar do Estado. constituída de técnicos especialista nas diferentes áreas te 
máticas, com experiência em estudos integrados. Ao final do processo que envolve as etapas de 
consolidação de dados secundários, levantamentos de dados primários e integração temática. o pro 
duto gerado será a base para a elaboração pela SEPLAN-MT, com a assistência técnica do CNEC 
dessa 2ª Aproximação, 

Os levantamento de dados primários encontram-se em fase de execução pela equipe do 
CNEC. com previsão de término para março de 1998. e conclusão dos trabalhos referentes ao Zo 
neamento Sócio-Econômico-Ecológico de Mato Grosso, para dezembro de 1998. 

No âmbito do SPRN/PPG7, o Zoneamento será realizado conforme solicitação da comuni 
dade local. na forma de estudos em áreas de assentamento, entorno de áreas especiais ( reservas in 
dígenas e unidades de conservação) e zoneamento etno ambiental em uma área piloto. 

A execução destes estudos será feita cm parceria entre a equipe técnica da SEPLA N e os 
Instituições: FEMA, INTERMJ\ T, FUNAI e INCRA, assim como as comunidades envolvidas. ·---------------- 

Estes trabalhos serão realizados com envolvimento das comunidades em todas as suas eta 
pas, viabilizado através de seminários. parcerias e trabalho conjunto. 

r 
Atividades associadas ao resultado esperado 1.1. 

Atividade 1.1. l 
Estabelecer processo de comunicação permanente entre as prefeituras dos municípios da região no 
roeste e a coordenação <lo ZSEE/SEPLAN; 

Atividade 1.1.2 

Mapear as áreas disponíveis com potencial para assentamentos rurais na região noroeste/MT: 

Atividade 1.1.3 

Elaborar e plotar n base cnrtográficn para estudos específicos cm áreas crüicas; 

Atividade 1.1.4 

Elaborar plano de ordenamento do entorno das áreas indlgenas e de unidades de conservação na re 
gião Noroeste/M'T; 

r' 
Atividade 1.1.5 

Elaborar zoneamento etno-ambiental em duas áreas indígenas; 

Atividade 1.1.6 

Definir e aplicar os modelos de estudo para duas áreas de assentamento/ocupada e não ocupada) na 
região noroeste, indicadas pela atividade 1.1.2.: 

Atividade 1.1. 7 
Estabelecer critérios para o planejamento e controle da produção mineral nos municípios de Juina e 
Aripuanã; 

Atividade 1.1.8 

Caracterizar a estrutura de remanescentes florestais na escala de 1: 100.000 com a finalidade de 
identificar o potencial madeireiro para dar a FEM A estimativa de potencial de retirada de madeira: 

27 
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Tabela 3 Custo do Projeto para 1.998 - 1 º ano, por elemento de despesa 

1.998-ANO 1 1.999 2.000 
SUBCOMPONENTE 1 - ZONEAMENTO OBRAS EQ./M.P. S.CONS. Dl,\RIAS M.CONS. P.-\SSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAL TOTAi TOTAL ECOLÓGICO-ECONÔMICO ! RESUL T.\DO ESPE~.\DO 1.1 - ZONE . .i,MENTO 
ECOLOGICO/ ECONOMlCO DETALHADO PARA 
:\ REGIÃO NOROESTE ATRAVÉS DA 
REALlZAÇ.l.O DE ESTUDOS ESPECÍFICOS . 
. Auvidadc l.1.1 - Estabelecer processo de comumca- 

-0- -0- ção permanente cmre as prefeituras dos Municípios da -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
Reaião Noroeste e a coordenação do ZSEE/SEPLAN 
. Atividade 1 1.2 - Mapear as áreas disponíveis com 

600 22.460 16 126 16.1~6 potencial para assentamento rural na Região Noroeste -0- -0- 5.280 13 250 2.130 1.200 -0- 
!MT 
Atividade 1.1 3 - Elaborar e Plotar a Base Cartográfi- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 271.000 271.000 -0- -0- capara os estudos esoecificos em áreas criticas. 

1 

.. .. . .. . . -0- -0- 9 IOO 9.300 918 1 200 -0- -0- 14.980 14 980 
' 

Atividade I l 5 - Elaborar Zon. Eíno-Ambiental cm -0- -0- 11 400 -0- -0- 1.400 -0- -0- 12.800 S6.682 86.682 duas áreas lndieenas. 
Atividade 1. l.6 - Definir e aplicar modelos de estudo 
para duas áreas de assentamento (ocupada e não ocu- -0- -0- 6 840 -0- -0- 900 -0- -0- 7.740 130 965 130.964 pada) na Região Noroeste, indicada pela auvidade 
1 l.2. 
Atividade l , l. 7 - Estabelecer cruerios para o Planeja- 
mente e Controle de produção mineral nos mumcipios -0- -0- 1.100 3 300 759 -0- -0- -0- 5. 159 21.648 2 l.647 
de Juína .; Ariouanã, 
Anvidade I l. 8 - C aracterizar a estrutura de remanes- 
centes tlorestars na escala de l: 100 000 com a finali- -0- -0- 1 100 3.300 759,00 -0- -0- -0- 5.159 72.974 72.973 dade de identificar o potencial madeireira para dar à 
FEMA esumauv a de eotencial de retirada de madeira 
Atividade 1. 1 . 9 - ldenuficar áreas potenciais para -0- -0- 30.000 46.500 12.000 -0- -0- 5.500 94.000 -0- .Q. 
cnacão de Unidades de Conscrvacão Mumcmais, 
TOTAL DO RESULTADO ESPERADO 1 -0- -0- 64.820 75.650 16.566 -t 700 -0- 277.100 438.836 343.375 343.372 
TOTAL GERAL DO SUBCOMPONENTE 1 -0- -0- 64.820 75.650 16.366 -t700 -0- 277.100 -'38.836 I 343.375 343.3i2 
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GOVERNO DO E~Tt\1>0 DF: ,\].\ ro GHOSSO 

SF.CltETARIA IH'. tSTAUO IH.: 1'1.Mff.JAl\lF..I\TO F". COORDF.NA("i.O GERAL 

OF. N" 089/7..Sl~E/98 C11i:1lní, 02 d e .Iulhn tle 1998. 

Senhora Coordenadora. 

Encaminhamos pelo pt escute, 111 i nula do Termo de Re fr I ênc ia pai a coutrntação de 
cousu lloria para Definir Modelo· de Est 1100 p:11 a /\ reas de Assenrnruento cm J\ mbieutes de 
floresta Tropical Amazônica . 

l 11 formamos que Ião !0go estejam coucluiclas as il usti ações indicadas 110 Iex to do 
TOR, será encaminhada cópia completa para repasse ao Ministério do Meio Ambiente. 

Sem mais pnrn o momento, despedimos - nos. 
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RULJNl)A DE CAl\l ros LOPE'.S 
MO Coo rdcnndorn do GT/MT/Sl'llN/PPG7 
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CO\'FllNO D.O ESTADO DE i\L\TO GROSSO 
~CCHET,\IUi\ DF. ESl'A1H) IJE 1'1..Ai'lE.l,\i\ll~N'I<) E CO<.JIWENA(",\O <_;En,\L 

O F r'1º 095/CZS E E/98 Cuiabá - MT, 15 de Julho de 1998 

Senhora Coordenadora, 

Estamos encaminhando pelo presente, 
minutas dos Termos de Referência para contratação de consultoria 
para os estudos específicos do subcomponente ZEE/PGAI - PPG7 
conforme relação em anexo: 

Sem mais para o momento, apresentamos 
protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 

,, 
1, 
1. 
\ 

'] 

't1 ~~ti\.CCR,L 1~ 
Márcia S. P. Rivera 

Coordenadora do Projeto Zoneamento 

llma Sra. 
EULINOA OE CAMF'OS LOPES 
MO Coordenadora cio GT/MT/SPRN/PPG7 
NESTA 
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Termos de Referência - ZEE/PGAI - PPG7 

TOR para contratação de consultoria para coordenar e 
assessorar a equipe SEPLAN no seminário de divulgação do 
Projeto ZSEE/MT - esc.1 :250.000. 

- TOR para contratação de consultoria para definição da 
metodologia e dos procedimentos metodológicos para elaboração 
do Plano de Ordenamento do Entorno das Áreas Indígenas e 
Unidades de Conservação, da região NO/MT - esc.1: 100.000 
(encaminhadas 3 propostas). 

- TOR para contratação de consultoria para Estudo de 
reconhecimento, em áreas indicadas com Potencial para 
Assentamentos Rurais. 

- TOR para contratação de consultoría para definir 
metodologia/procedimentos metodológicos para estudo em área 
de assentamento (ocupada e não ocupada), em ambientes de 
Floresta Tropical Amazônica (minuta revisada). 

- TOR para contratação de consultoria para definição da 
metodologia e dos procedimentos técnicos operacionais para a 
caracterização dos Remanescentes Florestais quanto a florística, 
estrutura e potencial madeireiro da região NO/MT 
esc. 1: 1: 100.000. 

- TOR para contratação de consultoria para definição e dos 
procedimentos metodológicos para elaboração do Zoneamento 
êtno Ambiental em duas áreas indígenas na região NO/MT - esc. 
1.100.000. 

----- -- ---- ·---~ .•. -·. ----·-- ------------· 
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETr\lHA DE ESTADO IH~ l'LANE.IAMENTO E C:OOIH>~NAÇÃO GERAL 

OF.Nº 113/ZSEE/98 r- Cuiabá, 12 de agosto de 1998 

,-. 
_ Senhora Coordenadora, 
' ' 

Tendo em vista a reprogramação das tarefas pertinentes a atividade de elaboração 
r: da Base Cartográfica do subcomponente ZEE/PGAI/PPG7, constante do documento 
,,..... Planejamento das Atividades do PGAI da Região NO/MT- Subcomponente 1 -Zoneamento 
,-,, Ecológico Econômico 1998, solicitamos de Vossa Senhoria as providências necessárias para 
, execução da primeira campanha de campo referente a rearnbulação cartográfica da área 
r- prioritária. e levantamento de coordenadas GPS dos pontos de amarração da Base. 

Ressaltamos que os trabalhos de campo a serem executados. devem ocorrer de 
r--. agosto a 1ª quinzena de novembro/98, já que a partir desta data inicia-se o período chuvoso 
,,,..... na região, sendo este um fator limitante à execução desta atividade. 

Solicitamos ainda, urna posição a cerca do processo de aquisição dos 
,,..... equipamentos e materiais permanentes, cuja especificação e orçamento foram entregues a 
r- Vossa Senhoria. conforme solicitado na reunião do dia 02/07/98, realizada na SEPLAN. 

Aproveitamos 
,,-. consideração. 

a oportunidade para reinterar os protestos de estima e 

Atenciosamente, 

1~ll~~o>F}2_u2_- 
M RCIA S. lp: RIVERA 

prsenadora do Projeto ZSEE 

""' · llma Sra. 
,-., Eulinda de Campos Lopes 
r MO. Coordenadora do GT/MT/SPRN/PPG7 

NESTA 

r. ri 
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PGAI-MT 

Tabela Custo Geral do Projeto 

VALORES EM t.000,00 REAIS 
SUBCOMPONENTE l - ZONEAMENTO OBRAS EQ./M.P. S.CONS. DlÁRIAS .\-1.CONS. PASSAG. S.T.P.F. S.T.P.J. TOTAL 
ECOLÓCJCO-EC:ONÔ1\-JJCO 
RESL'l. T ADO ESPERADO 1 1 - ZONEAMENTO 
ECOLOGlCO/ ECONÔMlCO DETALHADO PARA A 
REGI AO NOROESTE. A TR...\. VÉS DA REALlZAÇÃO 
DE ESTUDOS ESPECIFICOS 
Atividade 1. 1 1 - Estabelecer processo de comunicação 
permanente entre as prefeituras dos Municípios da Região -0- -0- .o. -0- -0- -0- -0- -0- -0- 
Noroeste e a coordenação do ZSEE/SEPLAN 
Atividade 1 1.2 - Mapear as áreas disponíveis com poten- 
cial para assentamento rural na Reuião Noroeste I MT. -0- -0- 12 880 31 550 3.342 3 100 -0- 3.840 54.712 

- .. , ., .. .. 

. . , . ••1 .. .. - .. 
Atividade 1.1 4 - Elaborar Plano para ordenamento do 
entorno das áreas indígenas e de Unidades de Conserva- -0- -O· 13 260 ~7.900 5.-H8 2.JOO .Q. 1.800 50.478 
cão na Rezião Noroeste I MT 
Atividade 1 1.5 - Elaborar Zon. Etno-Arnbienral em duas -0- -0- 33 400 96.400 18.324 11 540 9.000 17.500 186.164 
áreas Indígenas. 
Atividade 1.1 6 - Definir e aplicar modelos de estudo 
para duas áreas de assentamento (ocupada e não ocupada) -0- -0- S8. IOO 107.100 21.295 15.540 5 250 32.384 269.669 
na Rcuião Noroeste. indicada cela ativídade 1.1.2. 
Atividade 1.1.7 - Estabelecer critérios para o Planeja- 
memo e Controle de produção mineral nos municípios de -0- -0- 17 600 19.800 3 954 3.000 -0- 4.100 48..t54 
Juína e Ariouanã. 
Atividade 1.1 8 - Caracterizar a estrutura de remanes- 
centes florestais na escala de 1 100 000 com a finalidade 
de identificar o potencial madeireira para dar à FEMA .Q. -0- 82.460 35.200 7::.96 23.750 .o. 2.400 15 l.106 
estimativa de oorenciat de retirada de madeira 
Atividade l 1 9 - Identificar áreas potenciais para criação 
de Unidades de Conservacão Municioais -0- -0- 30 000 46.500 12.000 -0- -0- 5.500 94.000 
TOT.\L DO RESULTADO ESPERADO J -0- -0- 277.700 364.450 71.629 59.030 14.250 338.524 l.125.583 
TOTAL GERAL DO SUBCOMPONENTE l -0- -0- 277.700 364.450 71.629 59.030 14.250 338.524 1.125.583 

58 
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PRODUÇÃO OI~ HASES CARTOGRÁFICAS 

OB,JETlVOS 

Compreende-se como Bases Cartográficas, os documentos cartográficos que serão 
utilizados como referência geral para o Estado de Mato Grosso e como suporte para a 
representação dos temas relativos aos estudos do Projeto de Gestão Ambiental Integrado 
do Estado de Mato Grosso - PGAI-MT. 

Adotou-se a escala l : 100 000, para atender os trabalhos a serem desenvolvidos 
neste Projeto, onde a base será elaborado a partir das cartas topográficas editadas pela 
Diretoria de Serviço Geográfico do Exército - DSG e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, que abrangem a área de estudo, ou seja , os municípios de Aripuanã, 
Castanheira, Cotriguaçú, Juina e Juruena; em um total de 34 cartas, das quais 22 são 
limítrofes em que a área do Estado ocupa apenas um percentual da carta. 

r>. 

Para as cartas não editadas, na escala 1 : 100 000, que completam a área de estudo, 
perfazendo um total de 19 cartas completas, a base será elaborada a partir dos arquivos 
digitais das cartas MIR 272, 297, 298, 317 ,3 18 e 354, a serem fornecidas pela SEPLAN 
MT. Os elementos cartográficos serão complementados através de imagens orbitais em 
meio digital, do satélite LANDSAT-TM 5. i 

r». 

De modo gemi, p,1ra atualização das bases cartográficas serão utilizadas imagens do 
satélite LANDSJ\T -TM 5, falsa cor nas bandas 3,4 e 5, na escala 1: 100 000, cm meio 
digital , em um total de 30 cenas em quadrante de 11 cenas completas, a serem fornecidas 
pela FEMA -MT. 

r>. Esta atividade tem como objetivo: 

elaborar a base cartográfica planialtimétrica na escala 1: 100 000, em formato digital, 
atualizada (sistema viário, núcleos urbanos, limites municipais e de áreas especiais, e 
topônimos) e corrigida de eventuais imperfeições existentes nas cartas topográficas 
DSG/IBGE: 

produzir uma base cartográfica, planialtimétrica na escala l : l 00 000, em formato 
gráfico convencional a partir dos arquivos acima citados; f' 

elaborar a base cartográfica planirnétrica na escala 1 : 100 000, em formato digital, das 
cartas não publicadas nesta escala. Tsto deverá ser feito a partir dos arquivos digitais, 
das folhas planialtimétricas na escala 1 : 250 000, fornecidas pela SEPLAN-MT, 
adotando-se o processo de ampliação fotográfica, seguido de ajuste com a imagem de 
satélite e por esta procede-se o adensamento das informações topográficas a nível l : 
100 000. 

r 
r- 

i' 
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produzir uma base cartográfica planimétrica, na escala 1 : 100 000, cm fonnato gráfico 
convencional a partir dos arquivos lligitnis acima citados; 

/\s bases cartográ ficas produzidas no formato digita l devem ser incorporadas no 
Sistema Estadual de Informações, atualmente em desenvolvimento pela equipe 
SEPLAN/MT. 

' 
1 · 

l 
! 

1 

f""". 

Ressalta-se que as informações temáticas ele cunho espacial, abridas através dos 
processos de interpretação de imagens produzidas por sensores remotos e/ou através de 
outros mapeamentos pré-existentes , deverão ser transpostas para as bases cartográficas 
aliciais do Projeto, a partir de feições de controle que garantam a precisão dos produtos. 

l 
r ' 

PROCEDIMENTOS TÉCNO - OPERAClONJ\fS 

A base cartográfica 1 : l 00 000 deve ser elaborada a partir de arquivos raster 
produzidos pela DSG e IBGE, a serem fornecidos a título de empréstimo pela sr~PL/\.N 
MT, separados nos seguintes elementos: 

hidrografia; 
outros elementos planimétricos , com exceção da vegetação; e 
altimetria. 

Cartas com arquivo raster disponíveis, perfazem um total de 34 cartas topográficas, 
sendo 22 limítrofes em que a área do Estado ocupa apenas um percentual da carta. 

Os arquivos digitais devem ser produzidos obedecendo-se as seguintes fases: 
vetorização semi-automática; 

. pontos 

. linhas 

. polígonos 
atualização e correção de elementos planimétricos a partir de imagens de satélite 
LANDSA T - TM 5 e quaisquer outros elementos disponíveis. 

O sistema de projeção a ser utilizado para as cartas 1 : 100 000 deverá ser UTM ( 
Universal Transversa de Mercator) e o Datum Horizontal SAD -69. 

r· Para a produção das cartas não editadas, deve-se obedecer os seguintes 
procedimentos: 

através dos arquivos digitais dres cartas topográficas na escala I : 250 000, ampliar a 
base até a escala de trabalho 1 : 100 000; 
utilizando-se imagens orbitais em meio digital na escala 1 : 100 000, corrigida em nível 
6, densificar a rede de drenagem, para cursos d água até . r 

r 
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ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS J~INAlS 

As entidades que devem ser representadas nas cartas na forma digital, devem ser 
organizadas obedecendo o documento TOPO 100 do IBGE, fornecido pela SEPLJ\N-MT. 

Após os primeiros testes deverão ser feitos ajustes e adaptações necessárias à 
otimização do uso dos recursos técnicos disponíveis. Para iniciar o processo de 
digitalização, deve ser escolhida duas cartas 1 : 100 000 como áreas piloto, para teste das 
metodologias, técnicas, equipamentos e representações a serem utilizadas, tanto para a carta 
publicada como para a não publicada. 

/ 

Salienta-se que somente após a veri [icação e aprovação das cartas teste e da solução 
de possíveis pendências, a equipe técnica da SEPLAN-MT, autorizará a continuidade do 
trabalho. 

Devido a diferença de simbologia existente entre as cartas do DSG e l 13GE, deverá 
ser adotada a biblioteca digital de símbolos do mGE. 

Deverá ser feita a edição das bordas elas cartas para perfeita ligação com as cartas 
vizinhas, e proceder correções de possíveis imperfeições utilizando-se imagem orbital. 

O enquadramento das cartas deverão seguir a normas técnicas publicadas. \ 

PRECISÃO 

r 
r- 

Quando o produto final.já em meio digital, plotado em base estável , 
for sobreposto , deverá ocorrer coincidência geral do traçado 
das duas cartas. Em casos isolados, em se tratando de pequenos segmentos curvos, admite- 
se uma diferença de no máximo entre o traço da carta original e o 
traço da carta publicada. 

r- . 

Os processos de vetorização e edição, bem como as técnicas e instrumentos de 
plotagern da carta final devem assegurar a precisão acima referida, não se admitindo 
acumulação de erros que resultem em deslocamentos generalizados. 



r 

FORMATO DOS PRODUTOS FTNAJS 

Deverá ser gerado um arquivo magnético para cada carta 1 : 100 000 . 
' 
1 

1 
1 

1· 

l 
1 
1 

Os formatos dos arquivos digitais deverão ser DGN, ARC/rNFO e DXF. 

r 

Deverão ser entregues para crida caria: 
2 (duas) cópias dos arquivos magnéticos gravados em CD ROOM, com uma 
identificação externa com o seguinte conteúdo mínimo: 
- nome do arquivo, 
- nome da carta, 
- código da carta de acordo com Sistema Cartográfico Nacional, 
- escala, e 
- data; 

f (dois) plotngern em base estável tipo "Cronaflex", de cada carta l : 100 000. 

Os produtos devem ser acompanhados por uma tabela com discriminação de todos 
os mapas e cartas, código, escala e nome de seu respectivo arquivo digital. 

r. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

A empresa contratada deve montar rigoroso controle de qualidade em cada fase do 
trabalho para assegurar o atendimento das especificações técnicas dos produtos previstos. 

Além de submeter a carta teste à aprovação da equipe técnica da SEPLAN-MT, a 
medida que as cartas forem concluídas a empresa deverá encaminhar uma plotagem 
preliminar acompanhada dos respectivos arquivos magnéticos para controle, análise e 
aprovação da SEPLAN~MT. 

São considerados requisitos mínimos para uma carta ser aprovada: 

a correta representação de todas entidades previstas na TOPO 100; 

todos os arcos e polígonos devem ser constituídos por poli linhas ( polylines) de modo 
que os vários segmentos comportem-se como se fossem uma entidade única; 

não deve existir arcos em balanço ( dangling). Na junção de duas feições conectadas, 
deve existir apenas um nó, por exemplo, na conceção de um rio e seu afluente; 



l1 
'I 
i 

no nó de fechamento dos polígonos não podem existir saliências não condizentes com a 
realidade mapeada; 

não pode existir duplicação de arcos ou pontos para representação da mesma feição; 

não deve ocorrer descontinuidade nas curvas de nível; 
r,. 

r. não existir sobreposição de curvas de nível; 

a correta ligação das cartas, 

a correta inscrição de lodos os dados da máscara padrão; 

ausência de manchas ou borrões (entidades espúrias) nos originais plotados em formato 
gráfico; e 

perfeita coerência entre os arquivos magnéticos e as cartas em formato gráfico. 

A medida que as cartas forem sendo concluídas deverão ser entregues à equipe técnica 
da SEPLAN-MT, para verificação e devolução para eventuais correções e elaboração do 
produto final. 

r-. Assim o produto final, ou cada carta isoladamente, somente será considerado aprovado 
após todas as falhas ou pendências apontadas pela equipe técnica ela SEPLAN-MT lerem 
sido sanadas. 
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Atividade 1.1.3 

1. Definir a finalidade do Termo de Referência e qual a atividade que será pleiteada na 
execução do referido TOR. Inserir ainda na estrutura do TOR os seguintes itens: 
• Ítem 1 - Código do TOR: 
• Ítem 2 - Componente do SPRN, 
• Ítem 3 - Subcomponente; 
• Ítem 4 - Contexto e Justificativa; 
• Ítem 7 - Abrangência: 
• Ítem 1 O - Prazo; 
• Ítem 11 - Custo e Forma de Pagamento; 
• Ítem 12 - Qualificação; 
• Ítem 14 - Estratégias de Execução; 
• f tem 15 - Elementos Disponíveis: 
• Ítem r 6 - Seleção 

2. No ítem "objetivos" não foi pleiteada de forma detalhada quais estudos seriam 
desenvolvidos a partir da base cartográfica digital a ser elaborada através do referido 
termo; 

3. Analisando o PGAI/MT podemos notar a presença de vários componentes/projetos que 
necessitam de bases cartográficas em diferentes escalas. O TOR em questão considera, 
em todas as suas fases, apenas uma base cartográfica na escala 1: 100.000 não sendo 
exequível, a nível de PGAI/MT, o seu projeto e/ou concepção considerando-se apenas 
uma escala intermediária ( 1: 100.000). Baseado nesta premissa consideramos importante 
em todas as fases do referido TOR a indicação das técnicas de integração das cartas a 
serem digitalizadas e posteriormente atualizadas. 

4. Importância maior se dá às considerações acima citadas quando rodemos constatar que 
na área de abrangência do PCiA l/MT existem dois fusos lJTM e que técnicas de 
integração devem ser usadas para conseguir-se a perfeita junção, em meio digital, das 
cartas topográficas em questão. Tal técnica deve revestir-se de maiores cuidados com 
relação a projeção cartográfica utilizada e seus respectivos parâmetros, bem como com 
relação às técnicas de generalização necessárias à plotagem desta mesma base cm 
escalas diversas. Tais considerações não são enfatizadas no TOR em questão: 

5. O objetivo do ítem 1.1.3 - Elaborar e plotar a base cartográfica para estudos 
específicos em 'áreas críticas, de acordo com análises feitas em todo o PGAI/MT não 
seria apenas para servir de suporte para a representação dos temas relativos aos estudos 
do PGAI/MT. Com base nestas análises consideramos que esta base cartográfica 
serviria também para auxiliar a análise de texturas e formas com a finalidade de 
contribuir na interpretação indireta das várias feições existentes. Para tanto 
consideramos a inclusão da tecnologia de produção de cartas imagens ( como 
complemento ás atividades do ítem 1.1.3) como indispensável. 

6. Considerando-se que esta é a base cartográfica que será utilizada em um projeto de 
gestão ambiental, não pode-se permitir a exclusão na base do elemento vegetação. Do 
contrário, esta camada deve ser uma das mais rigorosamente atualizadas por imagens 
atuais de satélites, identificando-se, no mínimo. os polígonos de floresta, cerrado, áreas 
alagadas e uso. 

7. Devem ser especificadas a metodologia de georeferenciamento e/ou retificação das 
imagens que servirão para a atualização/correção das cartas topográficas originais. 

?} 
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8. Não foi citado em que tipo de material seriam plotadas as cartas topográficas nem 
tampouco o nível de erro admissível na fiscalização da precisão dos produtos em 
relação ao seu original. Tais considerações são importantes uma vez que o tipo de 
material influencia na difusão de erros tanto na fase de plotagem como na fase de 
manipulação; 

9. Devem ser previstas as formas de pagamento e o valor da consultoria. 
1 O. Deve ser referenciada a qualificação da empresa a ser selecionada para a elaboração e 

plotagem da base cartográfica a qual deve ser compatível para desenvolver e alcançar 
os resultados esperados. Seu currículo técnico deve ser comprovado através de ART's 
demonstrando a execução de vários trabalhos semelhantes aos descritos no termo de 
referência. 

11. Deve ser salientado que o acompanhamento e a supervisão das atividades e dos 
produtos deverão ser feitos pela equipe técnica (SEPLAN/FEMA) e aprovados pela 
Coordenação do PGAI-MT. 

12. Deve ser inserida a participação dos técnicos do GT/MT (FEMA, INCRA e 
INTERMA T) e dos técnicos dos municípios. O local de execução dos trabalhos devem 
ser os municípios da Região Noroeste e em Cuiabá. 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 

TROPICAIS DO BRASIL 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS (SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 
NOROESTE DE MATO GROSSO - PGAI/MT 

Termo de Referência para contratação de uma empresa para elaboração de 
uma Base Cartográfica Digital da Região Noroeste do Estado de Mato 

Grosso 

1. Código do TO R : FEMA - MT /07 /98 

2. Componente do SPRN : Projeto de Gestão Ambiental Integrada -PGAI-MT 

3. Subcomponente 
Atividade 

:1 Zoneamento Ecológico-Econômico 
:1.1.3 Elaborar e Plotar a Base Cartográfica para os 

estudos específicos em áreas críticas 

-· ,,-., 

4. Contexto e Justificativa 
A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, no âmbito do 

Subprograma ele Política de Recursos Naturais - SPRN do Programa Piloto de 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, tem como um dos projetos a serem 
implantados o Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT. 

,,-, O PGAI-MT tem como finalidade primordial contribuir para o uso sustentável 
dos recursos naturais da Região Noroeste do Estado de Mato Grosso, reduzindo os impactos 
ambientais e sócio - econômicos decorrentes do modelo inadequado de desenvolvimento, 
bem como promover uma gestão ambiental integrada e descentralizada, num esforço 
conjunto entre entidades governamentais e não governamentais. 

Sua atuação é específica para os Municípios de Aripuanã, Castanheira, 
Cotriguaçu, Juina, Juruena e Rondolândia, aqui denominados de municípios piloto. O 
município de Rondolândia foi criado a partir da divisão do município de Aripuanã, tendo sido 
emancipado pelo decreto lei 6.984, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 
28/01/1998. A partir dessa data a região Noroeste passou a abranger 06 municípios ao todo. 

De acordo com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República - SAE/PR, no seu Detalhamento da Metodologia para Execução do Zoneamento 
Ecológico-Econômico pelos Estados da Amazônia Legal, "a definição das zonas ecológico 
econômicas deve ser resultante de uma metodologia integradora, de atualização permanente 
e em tempo real, o que só é possível hoje com o desenvolvimento de técnicas de coleta, 
tratamento e análise de imormeções, dos quais devemos destacar os Sistemas de 
Informações Geográficas (SJGJ que permitem o estabelecimento de relações espaciais entre 
informações temáticas çeorre/erendedes'. 

Ainda de acordo com o documento a "importância do emprego de SIG na 
gestão do território é decisiva. A utilização de informação qeoqráfica pelas coletividades 
permite um conhecimento preciso, atualizado e bem controlado do território que elas devem 
gerir e trata-se de uma atividade fundamental para estas coletividades, para os executivos 
que tomam decisões pot/ttcss, para os técnicos que atuam no dia a dia, bem como para as 
autoridades que fiscalizam o processo de gestão do terrttortd', 

A informação geográfica advém de levantamentos em diversas escalas. A 
escolha da escala é resultado das demandas de planejamento e execução de atividades 
existentes à época por parte dos governos. Esta demanda aumenta ou diminui em função de 

- UA-MT /SPRN/PPG7 TOR: FEMA - MT/07 Pág. 1 



políticas públicas e/ou privadas em relação aos recursos naturais. No caso específico da 
região noroeste do Estado de Mato Grosso a efetivação do PGA!, no que tange aos seus 
aspectos metodológicos e operacionais, depende em muito do conhecimento preciso do 
espaço que o constitui. 

A região Noroeste de Mato Grosso conta com mapeamento topográfico na 
escala 1:250.000 e parte de sua extensão na escala 1:100.000. Tais mapas foram concebidos 
no começo dos anos 70 tendo como base os levantamentos aerofotogramétricos da USAF e 
alguns levantamentos de campo. Embora tenham alcançado precisão cartográfica excelente à 
época, atualmente devido ao intervalo de tempo decorrido entre sua concepção e a realidade 
cartográfica hoje existente, já não são documentos confiáveis e precisos, carecendo portanto 
de atualização e enriquecimento de novas informações. Maior necessidade se tem quando 
também é levado em consideração que boa parte da região noroeste está mapeada apenas 
na escala 1 :250.000, que é inadequada para planejamento de ações efetivas de controle e 
fiscalização ambiental. 

Atualmente já existem as condições tecnológicas e operacionais suficientes 
para ultrapassar-se a simples digitalização das cartas 1 :250.000 e 1: 100.000 existentes. 
Pode-se, com a ajuda de produtos de sensoriamento remoto, atualizar, corrigir, enriquecer e 
modernizar a representação cartográfica de qualquer feição identificável nas imagens de 
satélite obtendo a partir daí mapas imagens com inegáveis benefícios em termos de 
informação e precisão. 

r: 

Sendo assim para o melhor conhecimento, planejamento e gerenciamento dos 
instrumentos de çiestão ambiental etencados no PGAI/MT, é fundamental o uso de uma base 
cartográfica atualizada e confiável de maneira a obter a visualização e a projeção das 
informações. Denominamos este instrumento de Base Cartográfica Digital da Região 
Noroeste de Mato Grosso, a partir da qual as atividades serão planejadas e executadas. 

A elaboração desta Base Cartográfica necessita da contratação de uma 
empresa especializada nestes serviços, objetivo do presente Termo. 

5. Objetivo 

O escopo do presente Termo, compreende a elaboração de uma Base 
Cartográfica Digital, na escala 1: 100.000, baseada em informações das Cartas IBGE/DSG 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Departamento de Serviço Geográfico do 
Exército), da Região Noroeste do Estado de Mato Grosso, para uso em Geoprocessamento. A 
Base será atualizada e complementada, · usando imagens de satélite ajustadas através de 
pontos de coordenadas lidos em campo. A elaboração do presente trabalho terá os seguintes 
itens: 

• Elaboração de Base Cartográfica Digital na escala 1: 100.000, em projeção única, a partir 
da qual poderá ser implementado um SIG - Sistema de Informações Geográficas. 

• Elaboração e impressão em base estável de potiester das 53 cartas correspondentes à 
região dos municípios pilotos na escala 1:100.000. 

- 
• Elaboração e impressão dos Mapas Imagem (dados vetoriais sobre imagens) de cada um 

dos municípios que compõem a Região Noroeste do Estado, com a finalidade de orientar 
e auxiliar o levantamento de dados da região. 

• Elaboração e impressão do Mapa Imagem da área de estudo para ampliação Reserva 
Extrativista do Guariba-Roosevelt (Anexo 2). 
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6. Produtos e atividades a serem desenvolvidas 

,,..... 

a) Elaboração de uma Base Cartográfica Digital Planialtimétrica, na escala 1: 100.000, a 
partir das 34 Cartas Topográficas do IBGE/DSG, atualizada e corrigida, da Região 
Noroeste de MT. 

b) Elaboração de Base Cartográfica Planimétrica, na Escala 1:100.000, em formato digital, 
atualizada, a oartir das folhas 1:250.000 e de imagens de satélite, correspondente a 19 
cartas restantes que compõem os municípios integrantes da Região em foco. 

, e) Unificação da Base Cartográfica Digital na escala 1:100.000 em uma projeção única. 
d) Elaboração de Mapa Imagens dos municípios da Região, e plotagem da base cartográfica 

em base estável de poliester. 
e) Elaboração de Base Cartográfica Digital na escala 1 :500.000, à partir da generalização da 

Base Cartográfica Digital na escala 1:100.000. 
f) Discussão e Aprovação da Base Cartográfica Digital e mapas imagem conforme 

discriminado no Anexo 1. 
g) Teste de Validação da Base Cartográfica Digital conforme discriminado no Anexo 1. 
h)- Docu1Tl€ntação da Base Cartográfica Digital ccnfcrrna dlscrtrnmado no Anexo 1. 
i) Treinamento aos Usuários conforme discriminado no Anexo 1. 
j) Manutenção da base. 

Por se tratar de um trabalho que tem como produto uma base cartográfica 
digital, faz-se necessária a observância das especificações de cartografia, informática e 
qualidade final que constituem o Anexo 1 deste Termo de Referência. 

7. Forma de Apresentação 

A Base Cartográfica Digital será apresentada da seguinte forma: 

- 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes à projeção única, na escala 1:100.000 
(Conforme especificação do Anexo 1, item 1.1.9); 

- 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes à projeção única, na escala t:500.000 
(Conforme especificação do Anexo 1, item 1.1.9); 

- 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes às 53 cartas na escala 1:100.000; 
- 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes aos mapas imagens de cada município 

piloto e da Região Noroeste, acompanhados de seus respectivos arquivos digitais de 
plotagem no formato EPS; 

- 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes ao mapa imagem da área de estudo 
para ampliação da Reserva Extrativista do Guariba-Roosevelt, acompanhado de seu 
respectivo arquivo digital de plotagem no formato EPS; 

- 10 ( dez) vias impressas dos mapas imagens para cada município piloto e da área de 
estudo para ampliação da Reserva Extrativista do Guariba-Roosevelt (Conforme Anexo 1, 
item 1.3); 

- 15 (quinze) vias impressas do mapa imagem da área dos municípios pilotos em projeção 
única (Conforme Anexo 1, item 1.3); 

- 3 (três) vias impressas, em base estável de poliester, de cada uma das 53 cartas na escala 
1:100.000 (conforme Anexo 1, item 1.6). 
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8. Cronograma de trabalho 

ATIVIDADES 

• Atualização da base cartográfica com base nas imagens 
landsat TM 

• Unificação da Base Cartográfica Digital na escala 
1:100.000 em uma oroíecão única 

• Elaboração de Mapas Imagem, e plotagem da base 
cartográfica em base estável de pofiester 

• Elaboração de Base cartográfica Digital na escala 
1:500.000, à partir da generalização da Base Cartográfica 
Diqital na escala 1:100.000 

• Treinamento aos Usuários (' 

9. Custo total dos serviços a serem contratados e forma de pagamento 

r. 
O custo total dos serviços a serem contratados será de R$ 271.000,00 

(Duzentos e Setenta e Hum Mil Reais) divididos em 3 parcelas: 

• uma parcela no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) após a aprovação dos trabalhos 
de digitalização e de atualização das cartas 1: 100.000 da região noroeste do Estado de 
Mato Grosso; 

. a segunda parcela no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais) após a aprovação do 
trabalho de elaboração dos mapas imagem dos municípios da região noroeste do Estado 
de Mato Grosso, entregues em meio digital; 

• a terceira e última parcela no valor de R$ 121.000,00 (Cento e Vinte e Hum Mil Reais) 
após a entrega e aprovação dos seguintes produtos: 

- 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes à projeção única, na escala 1:100.000 
(Conforme especificação do Anexo 1, item 1.1.9); 

• 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes à projeção única, na escala 1:500.000 
(Conforme especiAcação do Anexo 1, item 1.1.9); 

• 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes às 53 cartas na escala 1:100.000; 
• 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes aos mapas imagens de cada município 

piloto e da Região Noroeste, acompanhados de seus respectivos arquivos digitais de 
plotagem no formato EPS; 

• 2 (duas) vias dos arquivos digitais correspondentes ao mapa imagem da área de estudo 
para ampliação da Reserva Extrativista do Guariba·Roosevelt, acompanhado de seu 
respectivo arquivo digital de plotagem no formato EPS; 

• 10 (dez) vias impressas dos mapas imagens para cada município piloto e da área de 
estudo para ampliação da Reserva Extrativista do Guaríba-Roosevelt (Conforme Anexo 1, 
item 1.3.3); 

• 15 (quinze) vias impressas do mapa imagem da área dos municípios pilotos em projeção 
única (Conforme Anexo 1, item 1.3.3); 

• 3 (três) vias impressas, em base estável de poliester, de cada uma das 53 cartas na escala 
1:100.000 (conforme Anexo 1, item 1.6). 

- Término do treinamento dos usuários. 

10. Qualificação da empresa 

,-., 

A empresa a ser selecionada deverá ter experiência comprovada na elaboração 
de bases cartográficas em escalas 1:100.000 ou maiores, bem como deverá ter experiência 
comprovada no tratamento de imagens de satélite Landsat TM e sua impressão como mapa 
imagem. Para tanto deverá apresentar currículum vitae da equipe profissional bem como 
ART's dos trabalhos executados (Acervo Profissional). 
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11. Supervisão 

A supervisão dos trabalhos de digitalização e atualização da base cartográfica 
1:100.000, dos trabalhos de impressão, entrega da base cartográfica e dos mapas imagem 
em meio analógico e digital será exercida por representantes designados pela Coordenação 
do GT/MT. 

12. Estratégia de execução 

A estratégia de execução está detalhada no Anexo I. 
1 

r 
1 

13. Elementos Disponíveis 

O PGAI/MT disponibilizará para a empresa a ser selecionada a relação das 
cartas topográficas IBGE/DSG e a relação das imagens Landsat TM a serem utilizadas para a 
atualização das bases cartográficas. 

14. Responsáveis pela seleção 

·- 
O GT/MT formará uma equipe para análise e pontuação das propostas 

técnicas, bem corno avaliação do acervo profissional e do currículum vitae da equipe 
profissional. 

r>. 
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ANEXO 1 

Especificação da metodologia a ser utilizada na elaboração 
de uma Base cartográfica Digital para a região Noroeste do 

Estado de Mato Grosso 

Para assegurar a qualidade final da Base Cartográfica Digital, será acompanhado por 
uma equipe do GT-MT/SPRN/PPG7 todo o processo de elaboração da base, bem como 
avaliadas todas as etapas intermediárias. 

1- Elaboração da Base Cartográfica Digital. 

1.1 Deverá ser elaborada uma Base Cartográfica Digital para Geoprocessamento, na 
escala 1: 100.000, dos municípios relacionados, e denominados de municípios 
puoto: Artpuanã, Castanheira, Cotnguaçu, Juma, Juruena e Rondoiândia. /l.s 
etapas estarão divídidas cronologicamente em sequência como segue: 

1.1.1- Obtenção e conversão para o meio digital, das Cartas IBGE/DSG (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística / Diretoria de Serviço Geográfico do 
Ministério do Exército) Escala 1:100.000, abrangentes dos municípios piloto. 
Nas regiões de abrangência dos municípios piloto, onde não foram editadas 
as cartas 1:100.000 pelo IBGE ou pelo DSG, deverão ser usadas as Cartas na 
escala 1:250.000 IBGE/DSG. 

r: 
1.1.2- Todas as cartas deverão ser rasterizadas com resolução igual ou superior a 

300 dpi (pontos por polegada), combinando recursos de alta definição das 
Unhas e polígonos, com o menor tamanho de arquivo raster. 

1.1.3- - 
r= 1.1.4- 

1.1.5- 

1.1.6- 

O georreferenciamento dos arquivos raster deverá fundamentar-se numa 
grade digital de coordenadas geodésicas, para correlação a partir de 
modelamento matemático apropriado, com os cantos e as cruzetas internas 
de cada carta. Esta operação deve prever inicialmente o projeto obrigatório 
de criação de grade de coordenadas geodésicas, referenciadas ao Datum 
SAD-69, para garantir uma base cartográfica homogênea, realizando quando 
necessário as transformações geodésicas do Datum Córrego Alegre para o 
Daturn SAD-69. 

O georeferenciamento geodésico efetuado, deve estar transformado para 
coordenadas plano - retangulares da Projeção UTM, nas zonas geográficas 
dos fusos 20 e 21, onde estão inseridos os municípios piloto, mantendo-se 
obrigatoriamente a uniformização do sistema Geodésico SAD-69. 

Todos os arquivos deverão ser vetorizados de forma semi-automática e 
manual, estratificando-se em níveis (layers) distintos, todas as informações 
das cartas, tais como: hidrografia, relevo, toponímia, nomenclatura, malha 
viária, símbolos, curvas de nível, pontos altimétricos e pontos notáveis, 
obedecendo a padronização da Mapoteca Cartográfica Digital do IBGE 
(TOP0100). 

Todos os polígonos deverão estar fechados geometricamente, e 
perfeitamente conectados, para permitir identificações de topologia, 
evitando-se falhas ou sobreposições que prejudiquem a continuidade dos 
elementos lineares e seus respectivos nós. 

Anexo 1 Pág. 1 UA~MT/SPRN/PPG? 



' ··--;--, ·::,:•: . - •••.. _ ·.r.--r::.: ~- 
T • ~,('f~J, •, ~ 

1.1.7- Será entregue, previamente, uma plotagem, ao GT-MT/SPRN/PPG7, para 
avaliação do processo de digitalização, bem como análise do posicionamento 
das entidades digitalizadas, na sobreposição à folha original, sendo 
inadmissíveis erros dos seguintes tipos: 

• Entidade gráfica incompleta. 
• Ausência de entidade gráfica. 
• Entidade gráfica duplicada. 
• Cruzamento de entidades. 
• Ausência ou incorreção de atributos(nomes, altitudes, etc.). 
• Existência de dados espúrios. 

(' 1.1.8- Resumo dos requisitos mínimos para aprovação de cada carta. 

r: 

a) A correta representação de todas as entidades previstas na Mapoteca 
Cartográfica Digital do IBGE. 

b) Todos os arcos e polígonos devem ser constituídos por poliiinhas de modo 
que vários segmentos comportem-se como uma única entidade. 

c) Não existir arcos em balanço. Na junção de duas feições conectadas deve 
existir apenas um nó. Ex. rio e seu afluente. 

d) No nó de fechamento dos polígonos, não devem existir saliências não 
condizentes com a realidade mapeada. 

e} Não pode existir duplicação de arcos, ou pontos para representação da 
mesma feição, em um mesmo nível ou layer. 

f) Não deve existir descontinuidade, sobreposição, ou cruzamento nas 
curvas de nível. 

g) Deve haver correta ligação entre as bordas das folhas, para a composição 
da base. 

h) Deve haver correta identificação dos acidentes e feições gráficas através 
de topônimos ou atributos. 

i) Ausência de borrões ou manchas - entidades espúrias - nos originais 
plotados em formato analógico. 

j) Perfeita coerência entre os arquivos magnéticos e os produtos analógicos. 

1.1.9- Deverá ser feita a unificação dos arquivos das cartas digitalizadas, em uma 
única Base Cartográfica Digital, abrangente de todos os municípios piloto. 
Para isso, deverá ser efetuada a transformação para a Projeção Cônica 
Conforme de Lambert, com os seguintes parâmetros. 

Meridiano Origem: 56º W Gr; 
Paralelo Origem: 13º S; 
1º Paralelo-padrão: 10° S; 
2º Paralelo-padrão: 16º S; 
Daturn Planimétrico: SAD-69. 

r-, 

r 
1.1.10- Deverão ser reconstituídos e lançados na Base Cartográfica Digital os 

perímetros dos municípios piloto, segundo as descrições dos Decretos - Lei 
de criação de cada um. r 

1.1.11- Deverão ser reconstituídos e lançados na Base Cartográfica Digital, os 
perímetros das Áreas Indígenas, Áreas Especiais, Reservas Extrativistas, 
Unidades de Conservação Federais, Estaduais e municipais, incidentes nos 
municípios piloto, segundo as descrições dos Decretos - Lei de criação de 
cada um. 
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1.1.12- Tomando-se as imagens registradas (item 1.2), e usando-as como pano de 
fundo, deverão ser efetuados os seguintes trabalhos, sendo os dados 
vetorizados e estratificados em níveis (layers) distintos: 

r> 
• Correção e atualização da malha viária. 
• Identificação das manchas urbanas. 
• Densificação da hidrografia. 
• Identificação da cobertura vegetal nos temas de campo, cerrado, floresta 

e áreas inundadas. 
• Identificação de sedes de fazenda, garimpos e campos de pouso. 

1.1.13- A Base Cartográfica Digital, deverá ser entregue em duas vias ( em meio 
magnético), com todos os arquivos georeferenciados, no formato DGN 
(Microstation) e DXF (Autocad), para aplicações em diferentes softwares, 
acompanhada de relatório escrito com as especificações: 

• Da estrutura dos arquivos; 
• Das íavers: 
• Dos referenciamentos e dados; 
• Da projeção adotada; 

r 

1.1.14- Por haver na região a incidência parcial de cartas na escala 1:100.000, e 
considerando que o processo de gestão ambiental não se restringe às 
divisões políticas e regionais, faz-se necessário esclarecer quais as cartas que 
deverão compor a Base Cartográfica Digital. 
Constituem o trabalho as cartas completas: 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 
1401, 1402, 1403, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1548, 
1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 
1622, 1623, 1624, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1748, 
1749, 1750, 1751, 1752, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1862, 1863 e 1864 

1.2 Tratamento de Imagens. 

1.2.1 - Deverão ser obtidas junto ao INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
as imagens do satélite LANDSAT 5, totalizando 10 (dez) cenas, formato digital, 
bandas 3-4-5, coloridas, abrangendo totalmente a área dos municípios piloto, 
com cobertura de nuvens 0000 ( classificação do INPE para cobertura de nuvens 
a menos de dez por cento na imagem total), com passagem não anterior ao ano 
de 1.998. 

1.2.2 - As imagens deverão receber tratamento de cor, brilho, contraste e correção 
atmosférica, equivalentes ao nível 6, da classificação do INPE. 

1.2.3 - As imagens deverão ser registradas com um mínimo de 48 pontos por cena, 
uniformemente distribuídos, com elaboração de relatório, onde constarão as 
coordenadas geográficas, croqui de localização e descrição resumida dos pontos 
utilizados. 

r 

r: 1.2.4 - Os pontos utilizados para registro deverão ser tomados em campo, por GPS - 
Geodésico, com a base instalada em marcos ou pontos transportados, da malha 
Geodésica Oficial do Brasil. 

· 1.2.5 - A Região objeto dos serviços possui uma área não coberta pelas Cartas 
1:100.000, aqui denominada Área "B", onde serão utilizadas as Cartas 1:250.000 
para elaboração da base cartográfica. O restante da região, onde estão 
disponíveis as cartas 1:100.000 será denominada Área "A". Na Área ''B", quando 
parte da imagem recobrir a Área "A", os pontos existentes nesta área, deverão 
ser utilizados para georeferenciamento da imagem, em conjunto com os pontos 
de controle levantados por GPS. 
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1.2.6 - As imagens deverão ser agrupadas na forma de mosaico, com análise de 
histograma e homogeneização de cores. 

1.3 - Elaboração e Plotagem de Mapa Imagens. 

1.3.1 - Deverão ser produzidos mapas imagem: de cada um dos municípios piloto, da 
área de estudo para ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt e da 
Região Noroeste do Estado de Mato Grosso em projeção única, a ser 
apresentado em escala compatível, com o maior tamanho possível, dentro das 
dimensões de 100 cm por 150 cm, no formato retrato ou paisagem. A escala 
deverá ser múltipla de 5.000. 

1.3.2 - O Mapa Imagem deverá ser apresentado com os elementos da Base 
Cartográfica Digital sobrepostos à imagem tratada, constando o que segue: 

• Límttes do município. 
• Rodovias atualizadas e classificadas por jurisdição como segue: 

- Federais. 
- Municipais. 
- Estaduais. 
- De penetração. 

• Classificadas por construção: 

- Pavimentadas. 
- Não pavimentadas. 
- Com pavimentação projetada. 

• Apresentação de: 

- Toponímia. 
- Nomenclatura cartográfica. 
- Curvas de nível e pontos cotados. 
- Hidrografia. 
- Mancha urbana. 
- Localidades. 
- Áreas especiais. 
- Áreas Indígenas. 
- Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais. 
- Grade de coordenadas UTM e Geográficas. 
- Detalhamento cartográfico: bordas, carimbo, legendas, escala, rosa dos 
ventos, outros. 

1.3.3 - Os Mapas Imagem serão produzidos conforme discriminado abaixo: 
10 vias de cada um dos 6 municípios; 
10 vias da área de estudo para ampliação da RESEX Guariba-Roosevelt; 
15 vias dos municípios pilotos da Região Noroeste do Estado de Mato Grosso em 
projeção única (conforme item 1.1.9). 

1.3.4 - Os Mapas Imagem deverão ser impressos em plotter a jato de tinta, em papel 
de qualidade fotográfica, com tratamento de proteção aos raios ultra violeta e 
impermeabilização. 

1.3.5 - Relatório Geral: Deverão acompanhar os produtos finais, Relatório Geral 
constando a metodologia, procedimentos, e parâmetros utilizados. 
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1.4 - Discussão e Aprovação dos Mapas Imagem 

Os mapas imagem deverão ser apresentados ao GT-MT/SPRN/PPG7 para 
avaliação, discussão, correções se necessário e aprovação. 

1.5 - Além dos Mapas imagem em seu formato analógico e digital, deverão ser 
fornecidos os arquivos correspondentes à saída de impressão de cada um no 
formato EPS. 

1.6 - Plotagern das cartas na escala 1: 100.000 
r>. 

r: 1.6.1 - As cartas constituintes da base cartográfica digital ( conforme 1.1.14), deverão 
ser impressas em base estável de poliester, tipo cronaflex, e dispostas em álbum 
de capa dura com proteção plástica para cada carta. r- 

1.6.2 - O álbum deverá conter em sua primeira página um mosaico para índice das 
cartas. 

1.7 - Implementação da Base Cartográfica Digital 

1.7.1 - Os Softwares básicos necessários, serão de custo e responsabilidade da 
Empresa e serão disponibilizados à Contratante para realização do teste de 
validação da Base Cartográfica Digital. 

1.8 - Teste de Validação da Base Cartográfica e Especificações. r: 

1.8.1 - Plano de Testes: Os testes deverão ser conduzidos segundo um Plano de 
Testes, onde os resultados obtidos serão comparados com os resultados 
esperados. 

1.8.2 - Erros: Os erros detectados no Plano de Testes serão corrigidos, e os que 
surgirem futuramente, descobertos pelos usuários, deverão ser corrigidos 
durante a fase de Manutenção. 

1.8.3 - Aprovação: Os testes serão acompanhados por uma equipe técnica do GT 
MT/SPRN/PPG7, que após considerar a base cartográfica como confiável, dará a 
Aprovação de Validade. 

1.8.4 - Especificações: Após a aprovação dos testes, a Empresa fornecerá ao GT 
MT/SPRN/PPG7 as especificações dos produtos, constando os seguintes itens, 
gravados em meio digital: 

a) Manual Técnico da Base Cartográfica. 
b) Manual Operacional da Base Cartográfica. 

1.8.5 - Hardware e Software Básicos: A Empresa deverá fornecer as especificações de 
Hardware e Software Básicos, necessários para a manipulação dos produtos, em 
lugar a ser definido pelo GT-MT/SPRN/PPG7. Entende-se como Software Básico o 
conjunto de: 

• Sistemas operacionais. 
• Linguagens de programação. 
• Sistemas computadorizados de automação de desenhos(CAD). 
• Softwares para gerenciamento de periféricos(Drivers). 
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• Softwares de tratamento de imagens. 
• Outros que se fizerem necessários à manipulação da Base Cartográfica 

Digital. 

O valor de mercado para a totalidade dos equipamentos adotados na 
especificação de hardware do Projeto, não deverá ultrapassar R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). 

r O valor de mercado para a totalidade do Software Básico, adotado no 
Projeto, não deverá ultrapassar R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

r> 1.9 - Treinamento aos Usuários. 

r: 1.9.1 - O treinamento deve garantir a operacionalização da Base Cartográfica Digital. O 
pessoal envolvido, deverá obter condições plenas de operação e manutenção. 
Para tanto o treinamento se dará no local e nas máquinas onde foi feito o Teste 
de Validade e recebida a aprovação. 

1.9.2 - Os treinamentos devem incluir a teoria básica sobre as metodologias utilizadas 
no Sistema, material didático, laboratórios com exercícios práticos e material 
audio-visual. 

1.9.3 - A agenda de treinamento deverá constar de uma sequência lógica de cursos, 
levando em conta os pré-requisitos dos softwares básicos utilizados na Base 
Cartográfica Digital e os níveis de atribuição de cada funcionário envolvido no 
projeto. 

1.9.4 - O treinamento deverá ser feito em Cuiabá-MT, cidade sede da Coordenação do 
GT-MT/SPRN/PPG7. Para tanto, a empresa Contratada deverá disponibilizar em 
Cuiabá, por sua conta e responsabilídade, condições de estabelecimento, 
equipamentos e pessoal para efetivar o treinamento. 

1.10 - Implantação da Base Cartográfica Digital. 

.,-... 
A Base Cartográfica Digital deverá ser instalada nos equipamentos adquiridos 
para o GT-MT/SPRN/PPG7, em local a ser definido, e onde estarão locados os 
administradores, o suporte e os operadores. Para tanto, será firmado entre as 
partes termo, constante do Contrato, onde a UA-MT/SPRN/PPG7 compromete-se 
a instalar e preparar o local, no prazo estipulado no cronograma. 

1.11 - Manutenção. 

1.11.1 Durante os primeiros 6 (seis) meses posteriores à entrega dos produtos finais, a 
empresa garantirá a correção dos erros detectados e apresentados pela FEMA. 

1.12 - Acompanhamento técnico dos trabalhos. 

As fases de elaboração dos trabalhos, compreendidas entre os itens 1.1 à 1.3, inclusive, 
deverão ser acompanhadas por uma equipe de 4 técnicos, indicados pelo GT- 

. MT/SPRN/PPG7, para tanto a empresa Contratada deverá instalar e manter estrutura 
para execução dos trabalhos em Cuiabá-MT, ou providenciar transporte, estadia e 
manutenção da equipe de acompanhamento, caso os trabalhos sejam realizados em 
outro município, fora da área piloto, ou em outro Estado. Enumeram-se da forma que 
segue as fases citadas, que serão acompanhadas: 

- Elaboração de uma Base Cartográfica Digital. 
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- Tratamento de Imagens. 
- Elaboração e Plotagem de Mapa Imagens. 
- Discussão e Aprovação. 
- Implementação da Base Cartográfica Digital. 
- Teste de Validade da Base Cartográfica Digital e Especificações. 

1.13 - Ao final dos trabalhos e no término da implantação da base cartográfica digital 
a documentação final deverá ser composta dos seguintes documentos: 

Relatório de elaboração dos arquivos digitais; 
Relatório das coordenadas dos pontos geográficos; 
Relatório Geral das Cartas imagem; 
Manual Técnico; 
Manual Operacional; 
Especificações Técnicas; 
Material Didático. 

Observação: Todos os documentos deverão ser entregues impressos e em meio digital, 
utilizando-se do padrão de documento do MS Word e em língua portuguesa. 

. 
1 t : 

' '' i : 
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Área de estudo para ampliação da Reserva Extrativista 
Guariba-Roosevelt. r: 

A área de estudo para ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, no 
município deAripuanã, tem uma área aproximada de 266.900 ha, e está compreendida 
no seguinte perímetro: 

,-._ 

O marco· inicial MP.01, foi plotado a margem da Rodovia MT-206 com 
coordenadas UMT aproximada de 8.970.400 m N e 804.580 m E; deste segue sentido 
sul, com distância aproximada de 8.992,00 metros até a margem direita do Igarapé do 
Juminha, onde foi plotado o MP.02 de coordenadas UTM aproximadas de 8.961.600 m 
N e 805.000 m E; deste segue sentido sudeste com distância aproximada de 17.120,00 
metros até a margem direita do Igarapé Água Azul, onde foi plotado o MP.03 de 
coordenadas UTM aproximadas de 8.944.600 m N e 809.050 m E; deste segue sentido 
sudeste com distância aproximada de 10.265·,oo metros até a· margem direita do 
Igarapé S/D, onde foi plotado o MP.04 de coordenadas UTM aproximadas de 8.937.900 
m N e 816.550 m E; deste segue sentido sudeste com distância aproximada de 8.220,00 
metros até a margem esquerda do Igarapé São Francisco onde foi plotado o MP.OS de 
coordenadas UTM aproximadas de 8.932.700 m N e 823.300 m E; deste segue a 
montante pela margem esquerda do Igarapé São Francisco com distância aproximada 
de 5.520,00 metros, onde foi plotado o MP.06 de coordenadas UTM aproximadas de 
8.934.400 m N e 828.250 m E; deste segue sentido sudoeste com distância aproximada 
de 11.135,00 metros até a margem direita do Rio Novo, onde foi plotado o MP.07 de 
coordenadas UTM aproximadas de 8.923.600 m N e 827.500 m E; deste segue sentido 
oeste com distância aproximada de 10. 758,00 metros até a margem direita do Rio 
Guarlba, onde foi plotado o MP.OS de coordenadas UTM aproximadas de 8.923.280 m N 
e 816.620 m E: deste segue à jusante, peta margem direita do Rio Guariba com 
distância aproximada de 10.020,00 metros até a foz do Rio Novo, onde foi plotado o 
MP.09 de coordenadas UTM aproximadas de 8.931.200 m N e 817.300 m E; deste 
segue à jusante, pela Margem esquerda do Rio Guariba com distância aproximada de 
4.952,00 metros, onde foi plotado o MP.10 de coordenadas UTM aproximadas de 
8.930.300 m N e 812.550 m E; deste segue sentido sudeste com distância aproximada 
de 5.415,00 metros, onde foi plotado o MP.11 de coordenadas UTM aproximadas de 
8.925.000 m N e 812.900 m E; deste segue sentido noroeste com distância aproximada 
de 13.005,00 metros, até encontrar a margem direita de Igarapé Mijoaná, onde foi 
plotado o MP.12 de coordenadas UTM aproximada de 8.928.700 m N e 800.400 m E; 
deste segue à jusante, pela margem direita do Igarapé Mijoanã, com distância 
aproximada de 11.980,00 metros até a foz do Igarapé Cujubim, onde foi plotado o 
MP.13 de coordenadas UTM aproximada de 8.938.900 m N e 800.980 m E; deste 
segue sentido noroeste com distância aproximada de 13. 745,00 metros até a margem 
direita do Igarapé Bom Futuro, onde foi plotado o MP.14 de coordenadas UTM 
aproximada de 8.948.800 m N e 791.590 m E; deste segue sentido norte com 
distância aproximada de 16.800,00 metros, onde foi plotado o MP.15 de coordenadas 
UTM aproximadas de 8.965.500 m N e 791.900 m E; deste segue sentido oeste com 
distância aproximada de 23.320,00 metros, onde foi plotado o MP.16 de coordenadas 
UTM aproximadas de 8. 965.400 m N e 768.500 m E; deste segue sentido sul com 
distância aproximada de 4.800,00 metros até encontrar o Igarapé Capira, onde foi 
plotado o MP.:L7 na sua margem direita de coordenadas UTM aproximadas de 
8.959.700 m N e 768.600 m E; deste segue sentido sudeste com distância aproximada 
de 13.312,00 metros até encontrar um braço de Igarapé Barreiro, onde foi plotado o 
MP.18 na sua rnarqern esquerda de coordenadas UTM aproximadas de 8.946.700 m N 
e 771.200 m E; deste segue sentido sudoeste com distância aproximada de 10.000,00 
metros até encontrar a margem direita do Igarapé do Escondido, onde foi plotado o 
MP.19 de coordenadas UTM aproximadas de 8.937.200 m N e 768.700 m E; deste 
segue sentido sudoeste com distância aproximada de 4.589,00 metros até encontrar um 
braço de Igarapé da Gaivota, onde foi plotado o MP.20 na sua margem direita de 

r 
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coordenadas UTM aproximadas de 8.933.700 m N e 765.550 m E; deste segue 
sentido noroeste com distância aproximada de 6.938,00 metros até encontrar a margem 
direita do Rio Roosevelt, de frente a foz do Rio Branco, onde foi plotado o MP.21 de 
coordenadas UTM aproximada de 8.934.250 m N e 758.700 m E; deste segue à 
montante, pela margem direita do Rio Branco com distância aproximada de 1.910,00 
metros, onde foi plotado o MP.22 de coordenadas UTM aproximadas de 8.932.600 m N 
e 757.300 m E; deste segue sentido sudoeste com distância aproximada de 13.985,00 
metros, onde foi plotado o MP.23 de coordenadas UTM aproximadas de 8.920.500 m N 
e 751.050 m E; deste segue sentido noroeste passando pelo Rio Branco até encontrar a 
margem direita do Igarapé dos Índios numa distância aproximada de 12.292,00 
metros, onde foi plotado o MP .24 de coordenadas UTM aproximada de 
8.921.250 m N e 738.800 m E; deste segue sentido noroeste com distância aproximada 
de 5.820,00 metros até encontrar a margem esquerda do Igarapé das Graças, onde foi 
plotado o MP.25 de coordenadas UTM aproximadas de 8.927.000 m N e 737.400 m E; 
deste segue sentido nordeste com distância aproximada de 3.400,00 metros até 
encontrar a margem direita do Igarapé S/0, onde foi plotado o MP.26 de 
coordenadas UTM aproximadas de 8.929.650 m N e 739.050 m E; deste segue sentido 
nordeste com distância aproximada de 8.925,00 metros até encontrar a margem direita 
do Igarapé Duelo, onde foi plotado o MP.27 de coordenadas UTM aproximadas de 
8.933.600 m N e 747.100 m E; deste segue no sentido nordeste com distância 
aproximada de 6.000,00 metros até encontrar a margem esquerda da nascente do 
Igarapé Duelo, onde foi plotado o MP.28 de coordenadas UTM aproximadas de 
8.937.050 m N e 751.900 m E; deste segue sentido leste com distância aproximada de 
5.085,00 metros até a margem direita do Rio Roosevelt, onde foi plotado o MP.29 de 
coordenadas UTM aproximada de 8.937.100 m N e 757.100 m E; deste segue à 
jusante, pela margem direita do Rio Roosevelt com distância aproximada de 51.982,00 
metros, até encontrar a foz do Igarapé Grande, onde foi plotado o MP.30 de 
coordenadas UTM aproximadas de 8.980.950 m N e 751.500 m E; deste segue sentido 
leste com distância aproximada de 8.050,00 metros, onde foi plotado o MP.31 de 
coordenadas UTM aproximadas de 8.980.800 m N e 759.600 m E; deste segue sentido 
sul com distância aproximada de 2.195,00 metros, onde foi plotado o MP.32 de 
coordenadas UTM aproximadas de 8. 978.650 m N e 759. 700 m E; deste segue sentido 
leste com distância aproximada de 2.450,00 metros até encontrar a margem direita do 
Igarapé S/D, onde foi plotado o MP 33 de coordenadas UTM aproximadas de 8.978.500 
m N e 762.200 m E; deste segue sentido sul com distância aproximada de 2. 765,00 
metros até encontrar a margem esquerda de Igarapé 5/D, onde foi plotado o MP. 34 de 
coordenadas UTM aproximadas de. 8.975.800 m N e 762.250 m E; deste segue sentido 
leste, cortando os Igarapés Surubim, Água Branca, Caribe, Da Mata, com distância 
aproximada de .33.300,00 metros, onde foi plotado o MT 35, de coordenadas UTM 
aproximadas de 8. 975.400 m N e 796. 700 m E; deste segue sentido noroeste com 
distância aproximada de 9.170,00 metros, onde foi plotado o MP 36 de coordenadas 
UTM aproximadas de 8. 983.400 m N e 792.500 m E; deste segue sentido noroeste com 
distância aproximada de 8.924,00 metros , onde foi plotado o MP 37 de coordenadas 
UTM aproximadas de 8.990.000 m N e 786.650 m E; deste segue sentido noroeste com 
distância aproximada de 3.604,00 metros até encontrar à margem esquerda do Igarapé 
Água Branca, onde foi plotado o MP.38 de coordenadas UTM aproximadas de 
8.993.200 m N e 784.700 m E; deste segue à montante, pela margem esquerda do 
Igarapé Água Branca com distância aproximada de 5.340,00 metros ,onde foi plotado o 
MP. 39 de coordenadas UTM aproximadas de 8.991.400 m N e 781.200 m E; deste 
segue sentido noroeste com distância aproximada 5.345,00 metros, onde foi plotado o 
MP. 40 de coordenadas UTM aproximadas de 8.996.200 m N e 779.400 m E; deste 

. segue sentido oeste com distância aproximada de 20.106,00 metros, onde Foi plotado o 
MP 41 de coordenadas UTM aproximadas de 8.996.300 m N e 759.350 m E; deste 
segue sentido norte com distância aproximada de 5.118,00 metros, onde foi plotado o 
MP.42 de coordenada UTM aproximada de 8.990.900 m N e 759.400 m E; deste segue 
sentido oeste com distância aproximada de 5. 106,00 metros, até a margem direita do 
Rio Roosevelt, onde foi plotado o MP.43 de coordenadas UTM aproximadas de 
8.990.900 m N e 754.250 m E; deste segue à jusante, pela margem direita do Rio 
Roosevelt, com distância aproximada de 46.280,00 metros, até a divisa do estado 
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MT/AM, onde foi plotado o MP.44 de coordenadas UTM aproximadas de 9.026.410 m N 
e 737.180 m E; deste segue sentido leste na divisa dos estados MT/AM com distância 
aproximada de 6.150,00 metros, onde foi plotado o MP.45 de coordenadas UTM 
aproximadas de 9.026.400 m N e 743.280 m E; deste segue sentido sudeste com 
distância aproximada de 26.795,00 metros, onde foi plotado o MP.46 de coordenadas 
UTM aproximadas de 9.003.700 m N e 757.500 m E; deste segue sentido leste com 
distância aproximada de 22.980,00 metros, onde foi plotado o MP. 47 de coordenadas 
UTM aproximadas de 9.003. 700 m N e 780.500 m E; deste segue sentido noroeste com 
distância aproxirnada de 7 .800,00 metros até encontrar a margem esquerda do Igarapé 
São Juliano, onde foi plotado o MP. 48 de coordenadas UTM aproximadas de 9.011.450 
m N e 779.010 m E; deste segue sentido norte com distância aproximada de 14.730,00 
metros, até encontrar a margem direita do Igarapé da Roseira com a divisa do estado 
do Amazonas, onde foi plotado o MP. 49 de coordenadas UTM aproximadas de 
9.026.200 m N {~ 779.100 m E; deste segue sentido leste com distância aproximada de 
12.520,00 metros, limitando com o estado do Amazonas, onde foi plotado o MP.50 de 
coordenadas UTM aproximadas de 9.026.150 m N e 791.700 m E; deste segue sentido 
sul com distância aproximada de 15.560, metros, até encontrar a margem esquerda do 
.lçarapé S/D, onde foi plotado o MP.51 de coordenadas UTM aproximadas de 9.010.610 
m N e 792.590 m E; deste segue sentido sudeste com distância aproximada de 7.200,00 
metros até encontrar a margem esquerda do Igarapé da Serra, onde foi plotado o 
MP.52 de coordenadas UTM aproximadas de 9.005.480 m N e 797.600 m E; deste 
segue sentido sul com distância aproximada de 7.800,00 metros até encontrar a 
margem esquerda do Rio Pardo, onde foi plotado o MP.53 de coordenadas UTM 
aproximadas de 8.997.620 m N e 797.510 m E; deste segue sentido sudoeste com 
distância aproximada de 4.380,00 metros até encontrar a margem direita do Igarapé 
São Tomé, onde foi plotado o MP.54 de coordenadas UTM aproximadas de 8.993.550 
m N e 796.195 m E; deste segue sentido Leste com distância aproximada de 8.200,00 
metros, onde foi plotado o MP.55 de coordenadas UTM aproximadas de 8.993.430 m N 
e 804.300 m E; deste segue sentido Sul com distância aproximada de 16.087,00 metros, 
onde foi plotado o MP.56 de coordenadas UTM aproximadas de 8.977.300 N e 804.280 
E; deste segue sentido sul com distância aproximada de 6.880,00 metros, até encontrar 
o MP. 01, marco inicial deste caminhamento. 

,,,...., 
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 
E COOROEAÇÃO GERAL SEPLAN-MT 

COORDI•:NADORIA DE ZO:\EAl\lENTO SÓCIO ECONÔMICO ECOLÓGICO 

PROJETO DE GESTAO A;'\lBIENTAL INTEGRADA 
SUl3PROJETO Z.ONJ-:A:\1E:\TO ECOLÓGICO ECO:\Ô;'11lCO 

:r- 

0 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 

PPG7 /S PRN/PGAI-MT 
r- 

- . r-. 

MATO GROSSO 
Cuiabá 1998 
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Termo de Referencia para contr ataç âo de consultoria 
PPG7 ISPRN/PGAI-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico 
~ --~---····------·-·-·-- -~----------~~------------- 
PROGRAMA Pl~OTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO 

BRASIL - PPG7 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICAS OE RECURSOS NATURAIS - SPRN 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 

DE MATO GROSSO - PGAl·MT 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ~ARA DEFINIR MODELO DE ESTUD() 

PARA ÁREAS DE ASSENTAMENTO EM··AMBIENTES DE FLORESTA - - - . - 

TROPICAL AMAZÓNICA. 

1. Código do TOR: 

2. Componente do SPRN: 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

3. Subcomponente: 

Zoneamento Ecológico Econômico . -. 

r. 4. Contexto e Justificativa 

r> 4.1 Contexto 

É consenso geral, que o estado de Mato Grosso faz parte do processo 
de avanço e expansão da fronteira agrícola do Brasil, para onde se deslocou 
grande parte da população excedente do Sul e Sudeste do Pais, através de 
políticas nacionais de incentivos fiscais e créditos subsidiados, especialmente 
no contexto da ocupação dos ecossistemas de Floresta e Cerrado. 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
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' Termo de Rcfcrôncta para contr ataç ão de consufloria 

PPG7/SPRN/PGAI-MT 
~jcto Zoneamento Ecológico E.:,?!_'Õmico ·----------- ... - ..,_ --=-- 

Em função de sua localização, no extremo noroeste do Estado e de 
abrigar grandes áreas com reservas legal, esta região caracteriza-se por um 

grau muito baixo de apropriação de seu território, em torno de 16,8%. 

' 

1 

1 

1 

Considerando aspectos naturais e sócio econômicos, foí 
subcompartimentada e analisada da seguinte forma: 

Sub Região A-1. 

Esta Sub Região, possui urna popufação de 21.522 habitantes, 
predominantemente rural, com níveis de escolaridade e renda muito baixos, o 

que limita o acesso ao mercado de trabalho e indica baixos padrões de 
qualidade de vida. 

A grande demanda sobre seus recursos naturais, ocorre principalmente em 

função: 

• do potencial madeireiro, com destaque para a unidade (1 d); 

• de solos que ocorrem com fertilidade moderada a boa na unidade (1 b), 

embora predominando solos com baixa fertilidade 

• e dos jazirnentos estaníferos (1a} e auríferos (1c). 

Entretanto, a região apresenta baixo grau de antropização, cerca de 

17% de sua superfície, onde predominam atividades pecuárias realizadas com 

manejo rudimentar, e uso restrito com lavouras, geralmente desenvolvidas ~ 
-sotos de baixa a muito baixa fertilidade principalmente nas unídaoes' (1 a; 1 e; 
1d). 

Sub Região A-2. 

Esta Sub f~egião, em torno de 44. 983 habitantes, predominantemen(e na 
zona urbana, configura atualmente, uma área de expulsão populacional, cujos 
níveis de escolaridade médio e renda baixa, tambérn dificultam sua inserção no 

mercado de trabalho e indica nível médio de condições de vida. 
Condlções de acessibilidade por rodovias estaduais não pavimentadas e 

de solos mais favoráveis, possibilitaram maior adensamento da ocupação, na 
unidade (2b), onde situam-se as sedes de Juína, Castanheira e Juruena, 
responsáveis peío apoio urbano de serviços à popuiação e à produção. 

Secretaria de l:stado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua D Bloco SEPL/1.N - Centro Pofl!ico Administrativo Cui~b5-MT. - ·---· .... .• ..... .... - ·---~,.. .. __ ,,,_ J o:h 



r: 

r: 

-r-, 

,,,....., 

- ·- -· -":: .,' .:.. 
_, 

r- 

Termo de Referência para contratação de consultoria 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojelo Zoneamento Ecolôgico Econômico ----------- ~- ..•. 

Quando da ocupação mais intensiva, em meados dos anos 80, o nível 

geral de consciência acerca dos problemas ambientais era praticamente 

inexistente, em contrapartida à política nacional de crescimento econômico. 

que disponibilizava linhas de financiamento, direcionadas à exploração irrestríta 

dos Recursos Naturais. 
Apesar de relativa expansão econômica pela consolidação de um setor 

primário, o modelo de desenvolvimento adotado não garantiu melhoria das 
condições sociais, mas sobretudo, gerou impactos sócio econômicos e 
ambientais de naturezas diversas, tornando-se necessário uma nova 

- consciência acerca da importância da qualidade ambiental, aprimoramento de 

legislação específica e implementação de medidas de controle e uso 

sustentado dos espaços territoriais, empreendidas pelos Estados e Municípios. 
Neste contexto, encontra-se a região Noroeste de Mato Grosso, 

localizada conforma a figura 1, onde um enfoque mais específico, destaca 
unidades ambientais difer-enciada~ por aspectos naturais e sócio econômicos. 

Esta Região, compreende a área de atuação do Projeto de Gestão 
Ambienta/ Integrada do PPG7/SPRN, onde se distribuem os municípios de 

Aripuanã, Castanheira, Cotriguaçu, Juina e Juruena numa área de 108.621,5 
Krn2, nos quais serão implementadas medidas de monitoramento, fiscalização 

e controle, lendo como base inf armações levantadas no seu Subprojeto 

Zoneamento Ecológico Econômico, através de estudos específicos. 
Para viabilização de estudos específicos, constitui objeto deste Termo 

de Referência, a contratação de consultoria para a definição de mcxfelo de 
estudp para áreas de assentamento em ambiente de Floresta Tropical 

Amazônica. 
Visando subsidiar o entendimento da Região Noroeste de Malo Grosso, 

onde estão localizadas as áreas a serem estudadas, apresentamos a seguir, 
urna descrição sucinta de aspecíes ambientais, com base no mapa de 
unidades ambientais, apresentado' na figura 2: (OSEE, 1997} 

A ocupação desta região ocorreu.a partir da década de 50, intensificada 
no período 1970-95, através de projetos de colonização, com destaque para 

pecuária extensiva, agricultura perene, extrativismo vegetal e mineral. 

Secretar la de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
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Termo de Re lerêncin para contratação de consultoria 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojelo Zoneamento Ecológico Econômico_ _ ~ _ 

r- 

Constitui uma região, da qual 39% ocorre com predomínio de pecuária 

de corte e uso restrito com lavouras tradicionais (cerca de 1,7% da áCP.~ 

ocupada), onde ocorrem solos com fertilidade moderada a .alta na unidade \LD) 

e solos com fertilidade baixa a muito baixa nas unidades' 2a e 2b). 

O setor industrial, representado por serrarias e 'indústrias madeireiras, 

beneficiamento de diamantes (extraídos na unidade 2 b ), constituem 

atividades em declínio, em comparação com o desenho verificado na década 

de 80, centralizadas em Juína 

A extração madeireira, atividades agropecuárias e atividades 

garimpeiras de diamante na unidade (zb) vêm exercendo pressões sobre os 

territórios indígenas e unidades de conservação. 

- r- 
r Justificativas 

Em busca de definir modelo de planejamento voltado ao 

desenvolvimento sustentado, o Governo de Mato Grosso, através do Projeto de 

Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste do Estado, no seu subprojeio 
Zoneamento Ecológico Econômico, estará desenvolvendo estudos, voltados ao 
conhecimento dos recursos naturais e sócio econômicos a nível regional, bem 

como estudos esoecificos. em escala de maior detalhe, dentre os quais, para 

r- 

subsidiar a implantação de assentamentos rurais. 
' - 

Considerando a inexistência de rne~tegiãs consolidadas para esta 

modalidade de estudo, notadamente para ecossistemas florestais, justifica-se a 
contratação de consultoria, para elaborar um produto, "~ de estudo para 

áreas de assentamento em regiões de floresta Tropical Amazônica'. o qual 

norteará o ordenarnento I reordenamento de duas áreas de assentamento na 

Regiao Noroeste de Mato Grosso, e que ao final, servirá como modelo para 

outras regiões de íloresta Tropical Amazônica. 

Consideramos ainda, que a equipe responsável pela implementação do 

estudo não possui experiência nesta linha de trabalho, necessitando portanto, 

do apoio de consultoria específica. 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso -- 
Rua D Bloco SEPL/,N - Centro Porltico /\dministrativo Cuiabá-Mf, I olf 
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- ,.-•mo de Referência para contratação de consultoria 
F ?G71SPRN/PGAI-MT 
S .rbprojeto Zoneamento Ecológico Econõmico ------------~-~----------~---- 
5-0bjetivos 

Este Termo de Referência tem como objetivo, contratar 

consultoria para definir metodologia/ procedimentos operacionais para o estudo 

específico: Mm:h.rio de estudo para áreas de assentamento em ambiente de 

floresta Tropical Amazônica" a ser realizado na área do Projeto de Gestão 

Ambiental 1 ntegrada/PPG7 /SPRN. 
-~ 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

• Realizar revisão bibliográfica, de metodologias existentes, para 

estudos em áreas de assentamento. 

• Realizar revisão bibliográfica, sobre aspectos físicos bióticos e sócio 

econômicos da Região Noroeste de Mato Grosso. 

• Definir íinha metodológica, discutindo com a equipe da contratante, a 

sua concepção final. 

• Estruturar metodologia/ procedimentos 

apresentação para a equipe da contratante . 
operacionais, com 

. _r- • Elaborar minuta do documento, para ser avaliado pela equipe da 

contratante. 

• Elaborar e editar documento final.. 

7 - Abrangência 

r-• 

Considerando os aspectos naturais e sócio econômicos da Região 
Noroeste de Mato Grosso, a metodologia será definida, de forma que seja 

possível sua implementação em duas áreas posteriormente identificadas, 

(sendo uma área natural e outra já antropizada), de aproximadamente 50.000 . 

ha cada uma. 

Secrelaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
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Termo de Referencia para contratação de consultoria 
PPG7/SP RNIPGAJ-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico 

8 - Produto 

O produto, objeto deste termo de referência, compreende um documento 

contendo metodologia/procedimentos operacionais, para a realização de 

estudo em áreas de assentamento em ambienta! de Floresta Tropical 

Arnazõnica. 

O documento deve conter basicamente os seguintes ílens: 

Sumário; Introdução; Revisão Bibliogrâfica; Material e Métodos; 

Resultados e Conclusão. 

O item Material e Métodos, deve ser o mais detalhado possível, 

contendo todos os materiais e procedimentos operacionais dos diferentes . . ... 
estudos necessários para o entendimento dos aspectos fisicos, bióticos e 

sócio econômicos de t-trAa~área para asseotarnento.: visando uso e ocupação 
adequados. , · 

Esta metodologia será testada e impfemenlada, em duas áreas de 

assentamento localizadas na Região Noroeste de Mato Grosso. 

9 - Forrna de apresentação 

O documento contendo metodologia/procedimentos operacionais, deve 

ser apresentado inicialmente por escrito, na forma de minuta, para ser 

analisado pela CGRtralerne, como condição para liberação de paçamento. 

A edição final, deverá ser por escrito em papel formato A4, contendo os 

capítulos discriminados no item 8-Produtos, ilustrados com figuras, croquis e 

gráficos, e em disquete 3112 A: ,utilizando processador de texto Word/97_ 

Deverão ser apresentadas três cópias, encadernadas. 

íü~· - .- 
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Termo de Referência para contratação de consultoria 
PPG7/SPRNfPGAI-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico 

10 - Prazo 

O produto objeto desta consultoria deverá ser realizado em dois meses, 

obedecendo ao seguinte cronograma de atividades: 

Atividades Mêsl Mês 11 
Revisão bibliográfica, de metodologias existentes para estudos - 

em áreas de assentamento. - 
- .. 

Revisão bibliográfica sobre aspectos físicos bióticos e sócio 

económicos da Região. onde estão localizadas as áreas a : 

serem estudadas. - .. 

Definição de linha metodológica, e discussão com a equipe da -- . 

contratante, para a sua concepção final. 

Estruturação de metodologia/procedimentos operacionais, e -:--.•<º=- . 
apresentação/ discussão com a equipe da contrai ante. ·J;~{: :}\~-~~; 
Apresentação de minuta . - - - 

·- . - 
Elaboração do documento final :i-~=-- :· 

~;._;.=:,~- •.. ~- 
Edição e Enlrega do documento final _.l'}l':,7~:_:"- 

;~~ç;_'"_ 

11-Custo 

Os serviços prestados para viabilização do produto solicitado, através 

deste termo de referência, serão remunerados da ~eguinte forma: 

Honorários pelo serviço prestado: R$ 4.66.:.,oo 
#Alimentação/Hospedagem: 

#Passagem 

R$ 1.800,00. 

R$ 900,00 

(#)Considerando que o consultor contratado pertence a outro Estado • 

A forma de contratação dos serviços e o custo da hora/consultoría, foram 

pré estabelecidos de acordo com normas do PPG7. 

A liberação dos recursos será efetuada ern duas etapas como a seguir: 

1o9- 
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r Termo de Roferêncla para contrataç âo de consultoria 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojelo Zoneamento Ecológico Econômico -~~-~-·~~~-~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
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12 - Qualificação 

O candidato a esta consultoria, deve apresentar como condição básica, 

graduação em geociências (Geologia, Geografia, Engenharia Agronômica) 

trabalhos realizados com enfoque multidisciplinar, e pelo menos um trabalho, 

de natureza semelhante ao solicitado neste termo de referéncia. 

No sentido de otimizar o tempo estabelecido para esta consultoria, o 

candidato deve ter conhecimento comprovado sobre o estado de Maio Grosso, 

especialmente da Região Noroeste, no que se refere aos seus aspectos físicos, 

bióticos e sócio econômicos. 

r: 
r. 

13 - Supervisão 

- r: 

O acompanhamento, apoio e avaliação das atividades e do produto 
elaborado pela consultoria contratada, ficará por conta de um técnico da equipe 

' ,,,. 
da SEPLAN-MT, lotado na coordenadoria do Zoneamento Sócio Econômico 

Ecológico. 

Para tanto, o consultor deverá reportar-se a este técnico, o qual 

solicitará à equipe multidisciplinar desta coordenadoria, participação quando 

necessário, no sentido de apresentar o trabalho e coletar sugestões. 

14 - Estratégias de execução 

O trabalho da consultoria, deverá ser realizado em parceria com os 

técnicos da SEPLAN, mais especificamente com aquele indicado para este fim, 

de forma que ao final do processo, os mesmos estejam capacitados para 

implementar a metodologia, elaborada de acordo com este termo de referência. 

!O~ 
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Termo de? Referencia para contratação de consultoria 
PPG7/SPRNIPGAI-MT 
Subprojelo Zoneamento Ecológico Econôrnlco ------ --- 

r>, 

15 - Elementos disponíveis 

Para viabilizar a elaboração da metodologia, objeto deste termo de 

referência, serão disponibilizados ao consultor: · .. 
• todos os produtos da etapa de consolidação de dados secundários 

elaborados para o Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico de Mato Grosso, 

referente aos temas dos meios físico, biótico e sôcio econômico na escala 

1 

1 

j 

r: 1: 1.500.000. 

• Os produtos da etapa de consolidação de dados primário na escala 

1 :250.000, referente aos temas dos meios físico, biótico e sócio econômico. 

• As instalações e equipamentos da SEPLAN, durante a permanência do 

consultor em Cuiabá 

• Um veículo com motorista, para deslocamento até a SEPLAN e 
eventualmente, para levantamentos de bibliografias· em instituições públicas 

em Cuiabá. 

r- 

r: 
16 - Consultor Selecionado 

17 - Responsáveis pela seleção 
Nome: Maria Lucídalva Costa Moreira 

Eng. Agrônoma ;Geógrafa; Mestre em Agricultura Tropical 
Cargo: Coordenadora dos temas do meio físico para o Projeto Zoneamento Sócio 

Econômico Ecológico de Mato Grosso. 
Nome: Maria Aparecida Cerci Paiva 

Eng. Agrônoma 

Cargo: Coordenadora administrativa do Projeto Zoneamento Sócio Econômico 

Ecológico de Mato Grosso 

-r .,. Assinatura: 

Cuiabá 15/07/1998 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de M.ito Grosso 
Rua D Bloco SEPLAN - Cenlro Político Administrativo Cuiabá-MT. - ·-~- .• - .•. ,, .. .-,,- - --- ~ .......•.•. 109 
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PROGRA1\1A PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAJS DO BRASIL 

r. 

SUBPROGRAlVIA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

(SPRl\') 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 

NOROESTE DE l\1A TO GROSSO - PGAI - MT 

Termo de Referência para a Contratação de 

Consultoria pnra Coordenar e Assessorar a 

equipe SEPLAN no seminário de divulgação 

dos resultados do Projeto de Zoneamento 

Sócio Econômico F..col11gico do Estado de Mato 

Grosso na escala I :250.000 - ZSEE/MT, às 

Prcfcitur-as e Entidades Organizadas da 

Região Noroeste. 

Sl~PLAN 

Sccrelaria de i-:~1n,ln de rlnnrjnmcnlo e Coonlt'11nçilo C:rrnl d~WoGrn~~o 
Rua O lllncn SEOl..\i'i -Ccnlro l'olírico Admini,trnlho- Cnfah:i- ~fT. 
Fone: (065) 644 1343 Va,: (06~) 644 2248 11i 
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PROGRAMA Pll.OTO PARA PROTEÇJ\O DAS FLORESTAS 

TROPICAIS DO llRASIL- PPG7 

r. SUl3PROGRAl\lA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

(SPRN) 
r- 

PROJETO l>E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGI,\O NORDESTE 

DE l\1ATO GROSSO- PGA(/ MT 

-r> 
,r- 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação ele Consultoria para Coordenar e Assessorar a equipe 

SEPLAN no seminário de divulgação dos resultados do Projeto de Zoneamento 

Sócio Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso na escala 1 :250.000 

ZSEE/MT, ns Prefeituras e Entidades Organizadas ela Região Noroeste. 

.r>. 
t. CÓDIGO DE TOR: ~~~~~~~~~~ 

-r> 2 COMPONENTE DO SPRN: 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI/MT 

- '"' ' 

3 SUBCOMPONENTE 

Znnenmcn to Ecolúgico Econômico 

Atividade 1.1.1 - Estabelecer um processo de comunicação permanente 

entre as Prefeituras municipais e entidades organizndns da 

Região Noroeste e a Coordenação do ZSEE/SEPLAN. 

Srrrrl:iriN de Est:ulo de Pfoofjarnrnlo e Coordcrrnç~n C:rtnl rir Maio Gro~~o 
Run I> !llnto Sf:01.AN- C,•11crn l'ulltieo ,\dminislrntirn- Cnfah>I - MT. 
Fone: (065) í,,U I.HJ F:u: (0{,5) 64~ 2248 lt3 
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,I"""' CONTEXTO E JlJSTlFICATI\.A: 

4.l. CO:\'TEXTO 

r 

O Programa Piloto rara Proteção elas Florestas Tropicais do Brasil, é um 

consenso de colaboração que envolve o Governo brasileiro, o povo brasileiro, a 

comunidade internacional e o Banco Mundial, destinado a reduzir a taxa de 

desmatamento da Amazônia brasileira e da Mala Atlântica. O objetivo é otimizar os 

beneficias ambientais oferecidos pelas florestas tropicais de forma coerente com as 

metas de desenvolvimento do Brasil e de seu povo, ou seja, atender às necessidades das 

gerações atuais sem comprometer as das futuras. 

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Programa Piloto para Proteção das 

Florestas Tropicais do Brasil, é composto por 5 subcomponentes integrantes do Projeto 

de Gestão Ambiental Integrada ( PGAI), ou seja: 

1- Zoneamento Ecológico Econômico; 

2 -F ortalccimcnto rara a Gestão Am bicntnl r ntcgrada; 

3 =Monitoramcnto Ambiental; 

4- Controle Ambiental e 

,r- 

5- Promoção do Desenvolvimento Sustentável. 

O objetivo do PGA! é o de contribuir para o uso sustentável dos recursos 

naturais do região noroeste do Estado de Mato Grosso, reduzindo os impactos 

ambientais e sócio-econômicos decorrentes do modelo inadequado de desenvolvimento 

e promovendo uma gestão ambiental integrada e descentralizada, num esforço conjunto 

entre entidades governamentais e não governamentais. 

O objeto deste contrato é a divulgação <los resultados do Zoneamento Sócio 

Econômico Ecológico do Eslado-ZSEE esc. l :250.000, ora em desenvolvimento pela 

SEPLAN, que será a base rara elaboração dos estudos específicos em áreas críticas da 

região Noroeste contemplados no Zoneamento Ecológico Econômico -ZEE/PGAL 

1\. área de estudo do projeto, é a região noroeste do Estado, onde se distribui os 
municípios de 1\1 ipuanã, Castanheira, Cotriguaçu, Juina e Jurucna numa área de 

108.621.5 krn2. Predomina nessa região a ati vidade pecuária e a extração vegetal. 

secundari arncnte culturas agrico las tradicionais . Juína funciona como rolo regional, 

(' 

(' 

(' 

r: 

r: 

Sccrr!aria de J:s1:uln olr l'lanrjao,~nlo e Coordrnaçllo Geral rJr ,,1~10 r.ro~~o 
Rua D moco SEOLAN - Ccnrrn Polllícn Admini<rrn1h·o- C"11iahá- ~11'. 
Fone: (C1G5) 6-U TJ IJ Fu: (OGS) 644 2248 
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com presença de algumas industrias processadoras da produção local, com destaque 

para serrarias e beneficiamento de diamantes. 

Do ponto de vista demográfico. esta região contempla 3% da população do 

Estado (66.505 habitantes), teve uma evolução pouco significativa no período 91/96 

(0,6% a.a), com ritmo de crescimento muito abaixo da média do Estado (2.00%a.a). A 

avaliação dos níveis de renda e escolaridade da população desta região, denota baixas 

condições de inserção no mercado de trabalho, como também a sua população com IO 

anos e mais de idade. com menos de 3 anos de estudo. 

No que se refere a oferta ecológica. há baixa colinas com predisposição 

moderada à erosão, solos com baixo fertilidade natural, jazimento estaníferos e aurífero 

e limitação do relevo a ocupação agrícola. 
Quanto a evolução do projeto até o presente momento no âmbito do Programa 

Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, o Ministério do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA promoveu em conjunto 

com a Deutsche Gesellschoft fur Technische Zusanunenarbeit - GTZ e Overseas 

Development Agency - ODA, duas oficinas sobre elaboração e implementação de 

projetos, com objetivo de fornecer subsídios técnicos às entidades ambientais e de 

planejamento dos estados amazônicos, para preparação do Projeto de Gestão Ambiental 

Integrada. 

Os eventos foram desenvolvidos com ênfase nos instrumentos de planejamento 

estratégicos, ZOPP • Zie! Orientierte Projekt Planung - PCM - Project Cyde 
Managernent e Marco Lógico - Logical Framework Approach. 

Em Mato Grosso, essas oficinas, realizadas em Cuiabá e Rondonôpolis, 

representaram um grande passo no processo de preparação do PGAJ, pois o exercício 

metodológico praticado baseou-se nos dados existentes sobre a região Noroeste. Os 

problemas ambientais mais relevantes da região foram apontados e caracterizados pelo 

grupo de trabalho do PGAI/MT, composto por técnicos da FEMA, SEPL/\.N, INDEA e 

EMP AER, e confirmados e ou complementados pelo representante da área prioritária 

que esteve atuante ao longo dos trabalhos. No decorrer destas oficinas, o grupo de 

trabalho sentiu a necessidade de nivelar os conhecimentos entre os participantes a 

respeito do PG/\1/SPRN - PPG7. roí então realizado o I" Seminário em Juína em abril 

, 
1 !, 

~ 
.( 

,r-- 

r: 
r, 

de 1997. 
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Nesse evento a equipe SEPLAN apresentou a metodologia utilizada no 

Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico em execução no Estado, na escala 1 :250.000, 

a situação atual dos estudos para Zoneamento Sócio Econômico Ecológico e a proposta 

do ZEE para região Noroeste. Após a apresentação, vários questionamentos foram 

feitos, dentre os quais, destacamos a preocupação de parle do público a cerca da 

possível intenção proibitiva do Zoneamento. 

Houve ainda dificuldades por parte de alguns participantes de absorver todo 

conteúdo apresentado, tendo cm vista a complexidade do projeto, aliado a 

heterogenidade do público alvo, composto por representantes de associações e 

sindicatos, setores produtivos, comunidade indígena. poderes legislativo e executivo da 

região, além de técnicos de entidades estaduais e federais locais. Desta forma foi 

demandado pela plenária a necessidade de realização de outros eventos para 

aprofundamento do assunto e apresentação das etapas futuras do ZSEE - esc. 

1 :250.000. 

Como resultado do seminário de Juina, foram diagnosticados os problemas e 

di Iicu Idades para gestão ambicntn l, estabelecidas bases de parceria entre as diferentes 

instâncias envolvidas no PGAl, foi definido cronograma e planos de trabalho da J" 

Oficina ZOPP, em Aripuanã, bem como foram eleitos representantes dos 5 (cinco) 

municípios da área prioritária para integrarem o grupo de trabalho responsável pela 

elaboração do PG/\l/MT. 

A 3" Oficina ZOPP realizada em Aripuanã, em junho de 1997, possibilitou a 

elaboração do projeto até a definição do seu plano operacional. 

Finalmente na 4ª Oficina ZOPP, realizada em Currupira D' Araras, ainda no mês 

de junho, os subcomponentes do PGA[ foram redezenhados, para que melhor se 

adquassem às características e aos problemas regionais. 

O PGAI foi aprovado em novembro de 1997, e no mês de dezembro as equipes 

da Fundação Estadual de Meio Ambiente FEMA e da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, reuniram-se com os coexecutores do 

projeto, na região Noroeste, no município de Juruena, para apresentação da versão final; 

do PGA[, à comunidade. 

Na nova estrutura do PGA 1. o subcomponente Zoneamento Ecológico 

Econôrnico-Zf.E apresenta-se: mais dirigido nos problemas ambientais da região. no 

~t·cr~f=tria de E"t~do d" Pfantj:nncn1o e C(;;,,~~~~~n _... __ 
Rua D filoco s~:01_\.,'\ - Centro rulleico ,~tlminisirntivo - Cui~hi - ,rr. 
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monitoramento, fiscalização e controle <los mesmos. Destaca-se ainda, todo o processo 

de divulgação dos trabalhos até o momento executado a nível estadual referente ao 

Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico - esc. l :~50.000, cuja participação e 

acompanhamento por parte das prefeituras e entidades da sociedade civil, se foz 

necessário para o processo de implementação dos Estudos Específicos contemplados no 

Subcomponente. 

4.2. .JUSTIFICATIVA 

Visando otimizar o processo de comunicação entre as lideranças da região 

Noroeste e a coordenação do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico/PRODEI\GRO~ 

ZSEE/MT (esc. l :250.000), foi demandado no decorrer da elaboração do 

subcomponente do Zoneamento Ecológico Econômico para a região Noroeste/PGA] . 

ZEE/NO, a necessidade de promover Seminários para divulgação dos resultados dos 

estudos do Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico OSEE/MT que subsidiarão o 

ZSEE/MT, bem como os estudos específicos em áreas críticas contemplados no 

ZEE/NO. 

r= 

Como a natureza do assunto a ser divulgado é extremamente técnica, e o público 

alvo é bastante eclético, pressupõe-se um certo grau de dificuldade de comunicação que 

deve ser superado para que os objetivos desta etapa de trabalho sejam alcançados. 

Considerando que a equipe técnica não conta com profissional que agregue 

experiência em estudos multidisciplinares, e perfil na área de moderação de eventos 

j usti fica-se a contratação de consultoria específica para coordenar e assessorar a equipe 
técnica de conferencistas da SEPLA.N no repasse das informações requeridas. 

_;.-.. 

r- 4 OBJETIVO 

Este termo de referência tem como objetivo contratar consultoria para assessorar 

a equipe de conferencistas da SEPLAN na elaboração do material para apresentação dos 

seminários, bem como coordenar os trabalhos durante os eventos a serem realizados na 

região Noroeste <lo Estado, nos municípios de Juína e Juruena, 

Secrctn r!a de ~:st,ulo de Pb11cj,rne1110 e Coorrlcnnçüo r.cr:11 de ~blo Grosso 
Rua ll llloco Sl~OLAN - Centro roHlko ,\,hninislratirn - Cni•h:i - ~rr. 
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5 ATIVIDADES A SEREI\I DESENVOLVIDAS 

r: 

Assessorar a equipe de conferencistas da SEPLAN na elaboração do conteúdo 

programático para apresentação dos seminários e selecionar os recursos 

operacionais necessários. 

Treinar a equipe de conferencistas para apresentação dos estudos do Diagnóstico 

Sócio Econômico Ecológico do Estado - DSEE do ZSEE/f\,ff - esc. J :250.000 . 

. Atuar durante o seminário, coordenando as atividades da equipe e usando técnicas 

de moderação requeridas pelos eventos; 

Elaborar versão preliminar, em forma de minuta, do relatório do seminário; 

Elaborar e editar a versão final do relatório sobre o evento contendo: a estrutura do 

seminário, questionamentos e recomendações da plenária. 

6 ABRANGJlNCIA 

.,...... 

As atividades a serem desenvolvidas pela consultoria.compreende todo o 

processo de assessoria e coordenação <la equipe técnica da SEPLAN na elaboração de 

estratégias para divulgação do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado de 

Mato Grosso. através de seminários a serem realizados nos municípios de Juína e 

Juruena, num período previsto de 3 (três) dias para cada seminário. 

7 PRODUTO 

r 
r> 

O produto, objeto deste termo de referência, compreende a elaboração de um 

documento contendo a estrutura dos seminários de divulgação dos estudos do 

Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico - DSEE do ZSEE/rvff -escala 1 :250.000, 

destacando, dentre outros. o cumprimento do conteúdo programático por dia de 

execução, os recursos operacionais utilizados, questionamentos e recomendações 

formulados pela plenária. 

r: 

Secretarla de f.51adn de 1'1an,jRmrnlo e Coorderrnç~o Geral de ~h,tn Grm•n 
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8 FOR~IA DE APRESENTAÇAO 

O relatório dos seminários deve ser entregue em sua versão preliminar, em 

forma de minuta, para análise da SEPLAN e Unidade de J\poio/FEMA, que deverão 

aprová-lo antes da liberação da 3ª parcela do pagamento pelo serviço prestado. 

A edição final deve ser apresentado em língua portuguesa, em papel formato /\4. 

obedecendo as normas da J\BNT, em três vias encadernadas e em arquivo digital, 

utilizando linguagem Word for Windows, na versão utilizada pela SEPLJ\N e FEMA. 

na ocasião da entrega. 
r-. 
r: 

r 
r- 9 PRAZO 

r- 
Os prazos para a execução das atividades, após assinatura do contrato 

obedecerão o seguinte cronograma: 

1\11::S I MÊS fl 
l" 2· J 3• J 4 

t-----------------------·1-S_c,..n_1-í Sem Sem Sem .1 Sem 
~~i?~ 

Assessoramento à equipe de conferencistas da ~g~j~ 
SEPLAN para elaboração do conteúdo <~1f,-~ 
programático tios Scmiuários e seleção dos ~t ·,.,.,. 
recursos operacionais necessários 

ATIVIOAOES t i 3· I" 
~ Sem Sem 

Treinamento 
estudos do 
Econômico 
1:250.000- 

da equipe para apresentação dos 
.OSEE do Zoneamento Sócio 
Ecológico ZSEE/MT - escala l~':f.(f 

,·~~.a.-.f!.,,T~'I' :&~~~-~~ ! . ,.,,~,·~· .:.;-..,,·~x ~-•li!: ••••• •• r- 
Coordenação das atividadesda equipe durante os 
eventos r 

r 
r 
r 
r: 

Elaboração do relatório preliminar dos 
seminários 

Elaboração e edição da versão final do relatório 
dos seminários. 

r Entrega do documento finnl. 

S(crcr~ría de f:•l~dn dr rt:oncjnmr111<1 e Coorclcnnção r.cral de ,\f:,ln Gru,~o 
R11a I> nll'lcQ ~f:OL\N -- Cculro l'ulHkn ,.\,lmini<!rn1Í\'O - C1tinb:I - ~IT. 
Fone: (06~) 6-14 134J F:u: (n(,~} 644 2241! 
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A SEPLAN e Unidade de Apoio / FEMA terão o prazo de 5 dias úteis para 

analisar o relatório preliminar. 
r 

10 CUSTO 

r O custo total dos serviços prestados pelo contratado através deste termo de 

referência, está calculado em R$ 6.620,00 (seis mil e seiscentos e vinte reais) assim 

distribuídos: 

l Ionorários pelo serviço 

Alimentação e Hospedagem 

Passagem (ida e volta) para outro Estado 

Passagem (ida e volta) para a região Noroeste 

R$ 4.200,00 

R$ l .020,00 

r-. TOTAL 

R$ 900,00 

R$ 500.00 

R$ 6.620,00 

r 

O pagamento dos honorários incluindo as despesas com hospedagem e 

alimentação será efetuado da seguinte forma: 

20 % na assinatura do contrato 

40 % após a elaboração do conteúdo programático para os seminários e 

treinamento da equipe de conferencistas da SEPLAN 

40 % após a entrega do Relatório Final dos seminários. 

O contrato será feito pela SEPLAN/FEMA com recursos do convênio ____ , 
após a aprovação deste Termo de Referência pelo--------- 

.r-. 
r 
r 
(", 

r 
r 
r- 

11 QUALIFICAÇÃO 

São considerados condições básicas para contratação desta consultoria: 

• Graduação em Geociências, com trabalhos realizados na área ambiental com 

enfoque multidisciplinar; 

• Conhecimento comprovado sobre o Estado de Mato Grosso, mais 

especificamente sobre a região Noroeste no que se refere aos seus aspectos 

fisicos, bióticos e sócio econômicos; 

Stcrr1nri;rit F:~l~do clt l'lanrjnmrnto e C0<,~nç~o C:tr~t dr \!Alo Crosso 
Rua D Illocn S'E.01..,\N- Crnlro Pnlllico ,\dmi11i~r1·01h·o - Cuiabt - I\IT. 
Fone; (OCiS) 644 IJ4J Fu: (06~) <,44 22.t8 
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·- r, 
• Experiência comprovada sobre metodologia de Diagnóstico Ambiental e 

Zoneamento; 

r 
r: 
r 
r 
r 
r- 

• Conhecimento do Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico do ZSEE na 

escala 1 :250.000, do Estado de Mato Grosso; 

• Experiência comprovada de Coordenação de equipe multidisciplinar; 

• Capacidade de desenvolver função de moderador em eventos dessa natureza. 

12 SUPERVISr\O 

O acompanhamento e supervisão dos trabalhos do contratado ficará a cargo de 

um técnico lotado na coordenadoria do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico - 

SEPLAN/MT. 

}
t ! , L 
lv u;:,i_OJ;o.c 

13 ESTRATÉ.GIA DE EXECUÇt\.O 

r 
r 
r 

Primeiramente serão levantadas pela equipe SEPLAN as expectativas das 

lideranças da região Noroeste com relação ao evento. Com base nessa informação e com 

conhecimento do contrntado a respeito da região e do projeto DSEE/ZSEE - MT, 

espera-se que a equipe seja treinada para que utilize uma linguagem que garanta o 

repasse das informações técnicas de forma clara e direta à comunidade. 

As atividades previstas neste TOR, serão realizadas em parceria com os técnicos 

da SEPLAN, GUe ministrarão as palestras. 

,,...., 
r> 

,-.. 

14 KLEi\lENTOS DISPONÍVEIS 

.(' 
Serão disponibilizados no consultor para a realização de suas atividades: 

Projeto de Gestão Ambiental lntegrado da Região Noroeste do Estado de Mato 

Grosso - PGAI ! MT. 

Srcrrt~ri~ de Estndo de rlanrjamcnto e C"oordcn:ifilo Gcr:il de ,\foto (:ro,so 
Rua D llloco SF.OL\'.'ó - Centro rolftíro ,~dinioistr~lirn- Cni•h~ - .\fr. 
fone: (0(,5) 644 1343 Fac (065) 644 22~8 
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Relatório do 1 ª seminário de preparação do Projeto de Gestão Ambiental 

Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso- Juina -MT, 29 e 30/04/97. 

- Lei n 5993. de 03 junho de 1992- Lei do Zoneamento. 

- Zoneamento Agroecológico 

Base Geográfica para o Zoneamento Sócio Econômico Ecológico. escala 

1: 1.500.000 - Zoneamento 1 ª Aproximação. 

- Produtos da etapa de Consolidação dos Dados Secundários do ZSEE/1 :250.000 

dos meios físico. biótico e sócio econômico. 

- Produção da etapa de Consolidação dos Dados Primários de todas as temáticas. 

- As instalações e equipamentos da SEPLAN. hem como veículo com motorista 

Jurante a permanência do Consultor em Cuiabá, 

- Apoio à execução dos serviços por 2 técnicos da SEPLAN. 

15 CONSULTOR SELECIONADO 

16 RESPONSÁVEIS PELA SELEÇÃO 
r 
r 

NOME: Dulcilcne de Souza Strobel 

Engenheira Sanitarista, responsável pelo tema Condições de Vida 

Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso 

ZSEE/MT ( escala l :250.000). 

Gerente técnica do ZEE I PGAI 

o 

Maria Lucidalva Costa Moreira 

Eng. Agrônoma; Geógrafa; 

Especialista em Solos e Meio Ambiente; 

MSc. Agricultura Tropical 

Cargo: Coordenadora administrativa do meio físico 

Para o Projeto Zoneamento Sócio Econômico Ecológico de t-. tato Grosso 

Cuiabá. 15 de Julho de 1998 

S,cr~t~rin de F;stRdn de Man,j:am,nrr,, Cnortlenaç~o Grnl de ~falo Grnsso 
Rua D Btorn SEOL.\N - Censro rl'>lflko Admi11istratirn- C11i:1hil - ~IT. 
Fone: (065) 64~ 13-U Fax:(()(,~) 64~ U4ll 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA J ) 
PPG7/SPRNIPGAI 1 1 
Zoneamento Ecológico Econômico · . , ~ 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO 

BRASIL - PPG7 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICAS DE RECURSOS NATURAIS - SPRN 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 

DE MATO GROSSO - PGAI-MT 

r 
r 
r: 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE 
RECONHEGIMENTOt EM ÁREAS INDICADAS COM. pqT~NCIAL PARA 

ASSENTAMENTOS RURAIS, 

1. Código do TOR: 

2. Componente do SPRN: 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

3. Subcomponente: 
Zoneamento Ecológico Econômico 

Atividade 1.1.2 - Mapear as áreas disponíveis com potencial para 

assentamento rural na Região Noroeste de Mato Grosso. 

Subatividade 1.1.2.2 - Realizar estudo de reconhecimento, nas áreas 

indicadas com potencial para assentamento rural. 

Subatividade 1.1.2.3 - Elaborar e plotar mapas e relatórios técnicos 

analíticos das áreas selecionadas. 

Secretaria de F.stado de Planejamento P. Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua O Bloco SEPLAN - Centro Político Administrativo Culabá-MT. 
Fone:(065) 644 1343 Fax: (065) 644 2248 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 
PPG7/ SPRN / PGAI 
Zoneamento Ecológico Econômico 

4. Contexto e Justificativa 

r 
4.1 Contexto 

É consenso geral, que o estado de Mato Grosso faz parte do processo 

de avanço e expansão da fronteira agrícola do Brasil, para onde se deslocou 
,· 

grande parte da população excedente do Sul e Sudeste do País, através do 

apoio de políticas nacionais de incentivos fiscais, créditos subsidiados e 

grandes projetos de colonização, especialmente para ocupação de 

ecossistemas florestais. 

Quando da ocupação mais intensivo, em meados dos anos 80, o nível 

geral de consciência acerca dos problemas ambientais era praticamente 

inexistente, ern contrapartida à política nacional de crescimento econômico e 
uso indiscriminado dos Recursos Naturais. 

Apesar de relativa expansão econômica pela consolidação de um setor 

primário, o modelo de desenvolvimento adotado não garantiu melhoria das 

condições sociais, mas sobretudo, gerou impactos sócio econômicos e 

ambientais de naturezas diversas, tornando-se necessário, uma nova 

consciência acerca da importância da qualidade ambiental, aprimoramento de 

legislação específica e implementação de medidas de controle e uso 

sustentado dos espaços territoriais, empreendidas pelos Estados e Municípios. 
Neste contexto. encontra-se a região Noroeste de Mato Grosso, 

localizada conforme a figura 1, a qual corresponde área de atuação do Projeto 
de Gestão Ambiental Integrada do PPG7/SPRN, onde se distribuem os 

municípios de Aripuanã, Castanheira, Cotriguaçu, Juína e Juruena numa área 

de 108.621,5 Km2. nos quais serão implementadas medidas de 

monitoramento, fiscalização e controle, tendo como base informações 

levantadas no seu Subcomponente Zoneamento Ecológico Econômico, através 

de estudos específicos. 

Para-viabilizar um dos estudos específicos do PGAI, correspondente à 
Atividade 1.1.6 - Definir E Aplicar Modelos De Estudo Para Duas Áreas De ., 
Assentamento (Ocupada E Não Ocupada), constitui objeto deste Termo de 

Referência, contratação de consultoria para a Subatividade 1.1.2.2 -.;Ro_alizar 
' ., 

r: 

r 
r: 

r- 

r-. 

; 

r. 
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Entretanto, a Região apresenta baixo grau de antropização, cerca de 

17% de sua superfície, onde predominam atividades pecuárias realizadas com 

manejo rudirnentar, e uso restrito com lavouras, geralmente desenvolvidas em 

solos de baixa a muito baixa fertilidade principalmente nas unidades (1a; 1c; 

1d). 

- r> 

r- 
r: 

r: 
Sub Região A-2. 

Esta Sub Região, em torno de 44.983 habitantes, predominantemente na 

zona urbana, configura atualmente. área de expulsão populacional, cujos níveis 
r> de escolaridade médio e renda baixa, também dificultam sua inserção no 

mercado de trabalho e indicam nível médio de condições de vida. 

Condições de acessibilidade por rodovias estaduais não pavimentadas e 

de solos mais favoráveis, possibilitaram maior adensamento da ocupação, na 

unidade (2b), onde situam-se as sedes de Juína, Castanheira e Juruena, 

responsáveis pelo apoio urbano de serviços à população e à produção. 
Constitui uma Região, na qual 39% destaca predomínio de pecuária de 

corte e uso restrito com lavouras tradicionais (cerca de 1,7% da área ocupada), 

tanto em solos com fertilidade moderada a alta, como os que eventualmente 

ocorrem na unidade (2b) quanto os de fertilidade baixa a muito baixa nas 

unidades (2a e 2b). 

O setor industrial. representado por serrarias e indústrias madeireiras, 

beneficiamento de diamantes (extraídos na unidade 2 b ), constituem 

atividades em declínio, em comparação com o desenho verificado na década 

de 80, centralizadas em Juína 

Entretanto, a extração madeireira, atividades agropecuárias e atividades 

garimpeiras de diamante), vêm exercendo pressões sobre os territórios 

indígenas e unidades de conservação. 

r: 
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Jus ti fica tivas i r 
! 

f 

t 

r: 

Em busca de definir modelo de planejamento voltado ao 
desenvolvimento sustentado, o Governo de Mato Grosso, através do Projeto de 
Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste do Estado, no seu 

subcomponente Zoneamento Ecológico Econômico, estará desenvolvendo 
estudos, voltados ao conhecimento dos recursos naturais e sócio econômicos a 

nível regional, bem como estudos específicos em escala de maior detalhe, 
dentre os quais, para subsidiar a implantação de assentamentos rurais. 

Considerando o caráter multidisciplinar do estudo, objeto deste termo de 
referência, necessário se faz contratação de consultoria, para coordenar e 
coexecutar o trabalho que deverá ser realizado em conjunto com a equipe da 
SEPLAN / FEMA - MT. 

Cabe ressaltar, que embora a equipe técnica da SEPLAN tenha perfil 
multidisciplinar. a mesma ainda se encontra em estágio de treinamento, 

durante a execução do Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico de Mato 
Grosso, que está sendo realizado na escala 1 :250.000. 

Portanto, consideramos necessário contratação de consultoria, cuja 
experiência mais consolidada em estudos multidisciplinares e análise 
interdisciplinar, permitirá melhor decisão sobre as áreas a serem escolhidas ao 

final do estudo, oportunidade em que os técnicos da SEPLAN, também estarão 

sendo capacitados no sentido de complementar sua formação multidisciplilnar. 

r: 

r. 
r-. 

5~0bjetivos 

Este Termo de Referência tem como objetivo, contratar consultoria para 
estudo de reconhecimento na Região Noroeste de Mato Grosso, visendo 

identificar duas áreas para assentamentos rurais (ocupada e não 

ocupada), as quais serão estudadas. conforme metodologia definida na 
Atividade 1.1.6 - Definir e aplicar modelos de estudo para duas áreas de 
assentamento (ocupada e não ocupada) 

Secretaria de Estacf.<) de Planejamento e Coordenaçâo Geral de Mato Grosso 
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- r: 
6 - Atividades a serem desenvolvidas 

, 
1 

,,,-.. 

• Realizar revisão bibliogrâfica, sobre aspectos físicos bióticos e sócio 

econômicos da Região Noroeste de Mato Grosso. 

(' 

• Planejar, juntamente com a equipe que participará do estudo, os 

trabalhos que serão realizados, detalhando etapas de escritório e de 
campo e resultados esperados. 

• Executar trabalhos de carnpc, juntamente com a equipe da SEPLAN / 
FEMA ~ MT, durante os quais a mesma será capacitada em avaliação 

multi e interdisciplinar. 

• Elaborar mapas e relatório de aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, das áreas de assentamento identificadas para serem 
estudadas e implementadas, indicando os critérios utilizados para 

sua escolha. 

r>. 

r. 
7 -Abrangência 

r-. 

(' 

O estudo será realizado, em áreas previamente definidas para 
assentamentos rurais, conforme indicação do lNTERMAT e lNCRA, segundo a 

Subatividade 1.1.2.1 - Definir áreas disponíveis para assentamentos 
rurais, na R1~gião Noroeste de Mato Grosso 

r 
r: 

8- Produto 

r O produto, objeto deste termo de referência, compreende um 

documento, contendo mapas e textos, resultado dos estudos realizados em 
áreas indicadas como disponíveis para assentamentos rurais na Região 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua D Bloco SEPLAN - Cenlto Político Auminisfratlvo Cuiabã-MT. 
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PPG7/ SPRN I PGA.1 
Zo11eame11to Ecológ.~ Econômico 

r-. Noroeste de Mato Grosso, destacando, em função dos seus aspectos físicos, 

bióticos e sócio econômicos, os critérios utilizados para seleção. sua 

localização e caracterização. 
O documento deve conter basicamente os seguintes itens: Sumário; Introdução; 

Revisão Bibliogrãfica; Material e Métodos; Resultados e Conclusão. 

9 - Forma de apresentação 

r- O documento deverá ser apresentado inicialmente digitado, na forma de 

minuta, para ser analisado pela SEPLAN/ FEMA, como condição para liberação 

de pagamento. 

A edição final, deverá ser apresentada em papel formato A4, contendo 

os capítulos discriminados no item 8-Produtos, ilustrados com figuras, croquis 

e gráficos, e em disquete ,utilizando processador de texto Word/97. 

r 

r 

10 - Prazo 

O produto objeto desta consultoria deverá ser realizado, obedecendo ao 

seguinte cronograma de atividades: 

r: 
;--. 

Atividades Mês 1 Mês 2 

Executar os trabalhos de campo, juntamente com a equipe da 

SEPLAN I FEMA - MT, durante os quais a mesma será 

capacitada em avaliação multi e interdisciplinar. 

Realizar revisão bibliográfica, sobre aspectos flsicos bióticos e~ 

sócio econômicos da Região Noroeste de Mato Grosso. 

Planejar, juntamente com a equipe que participara do estudo, os 

trabalhos que serão realizados, detalhando etapas de escritório 

e de campo e resultados esperados. 

r- 
r 
r- Elaborar mapas e relatório de aspectos físicos, bióticos e sócio 

econômicos, das áreas de assentamento identificadas para 

serem estudadas e implementadas, indicando os critérios 

utilizados para sua escolha. 

r- 

r- 
r- Secretaria da Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
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r- 
11 - Custo 

Os serviços prestados para viabilização do produto solicitado, através 

deste termo de referência, serão remunerados e liberados da seguinte forma: 

r 
r=. 

- r, 

A forma de contratação dos serviços e o custo da hora/consultoria, foram 

pré estabelecidos de acordo com normas do PPG7 . 

. f' 

12 - Qualificação 

,r- 

O candidato a esta consultoria, deve apresentar como formação básica, 

graduação em geociências (Geologia, Geografia, Engenharia Agronômica), - 

experiência comprovada em trabalhos realizados com enfoque multidisciplinar, 

e pelo menos um trabalho, de natureza semelhante ao solicitado neste termo 

de referência. Deve ainda, ter experiência comprovada, em coordenação / 

capacitação de equipes multidisciplinares. 

No sentido de otimizar o tempo estabelecido para esta consultoria, o 

candidato deve ter conhecimento comprovado sobre o estado de Mato Grosso, 

especialmente da Região Noroeste, no que se refere aos seus aspectos físicos, 

bióticos e sócio econômicos . 

- r 

. 1""' 
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1 

13 - Supervisão r 
1 

r 
1 
l 
1 
1 
1 

O acompanhamento, apoio e avaliação das atividades e do produto 

elaborado pela consultoria contratada. ficará por conta de um técnico da equipe 

da SEPlAN-MT, lotado na coordenadoria do Zoneamento Sócio Econômico 

Ecológico, e conhecimento pela Unidade de Apoio do Projeto. 

Para tanto, o consultor deverá reportar-se a este técnico, o qual 

solicitará à equipe multidisciplinar desta coordenadoria, participação quando 

necessário, no sentido de apresentar o trabalho e coletar sugestões. 
·r- 

14 - Estratégias de execução 

O trabalho da consultoria. deverá ser realizado em parceria com os 

técnicos da SEPLAN,/ FEMA -MT, mais especificamente com aqueles 

indicados para este fim. 

r 

15 - Efementos disponiveis 

Para viabilizar a elaboração do estudo, serão disponibilizados ao 

consultor: 

• O Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT, onde se insere o 
estudo específico, objeto deste termo de referência. 

• todos os produtos da etapa de consolidação de dados secundários 

elaborados para o Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico de Mato Grosso, 
referente aos temas dos meios físico, biótico e sócio econômico na escala 
1: 1.500.000. 

• Os produtos da etapa de consolidação de dados primário na escala 
1 :250.000, referente aos temas dos meios físico, biótico e sócio econômico. 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua D Bloco SEPLAN - Centro Politico Administrativo Cuiabá-MT. 
Fone:(065) 644 1343 Fax: (065) 644 2248 13 J 



, L·-· .T' . 
~ ' 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 
PPG7f SPRN I PGAI 
Zoneamento Ecológico Econômico 

!· 
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• As instalações e equipamentos da SEPLAN, durante a permanência do 

consultor em Cuiabá. 

• Um veiculo com motorista, para deslocamento até a SEPLAN e 

eventualmente, para levantamentos de bibliografias em instituições públicas 

em Cuiabá, bem como para os trabalhos de campo, junto com a equipe. 

'!, 1, 
,: 

16 - Consultor Selecionado 

17 - Responsáveis pela seleção 

Nome: Maria Lucidalva Costa Moreira 
Eng. Agrônoma; Geógrafa; 

Especialista em Solos e Meio Ambiente; 

MSc. Agricultura Tropical 

Cargo: Coordenadora dos temas do meio físico 
para o Projeto Zoneamento Sócio Econômico Ecológico de Mato Grosso. 

»< 

" .r, 
. .,,..... 

r> 
·r ,-... 
0 

Nome: Maria Aparecida Gerei Paiva 
Eng. Agrônoma 

Cargo: Coordenadora administrativa do Projeto 

Zoneamento Sócio Econômico Ecológico de Mato Grosso 

Assinatura: 

Cuíabá 15/07/1998 
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Termo de Referencia para contratação de consulloria 
PPG 7 ISPRN/PGAI-MT 
Sub projeto Zoneamento Ecológico Econômico 

PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO 

BRAS1L-PPG7 

SUBPROGF!AMA DE POLÍTICAS DE RECURSOS NATURAIS - SPRN 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 

DE MA TO GROSSO - PGAI-MT 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DEFINIR METODOLOGIA/ 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA ESTUDO EM ÁREAS DE 

ASSENTAMENTO (OCUPADA E NÃO OCUPADA), EM AMBIENTES DE 
FLORESTA TROPICAL AMAZÔNICA. 

1. Código do TOR: FEMA/1998 

2. Componente do SPRN: 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

·r-, 3. Subcomponente: 

Zoneamento Ecológico Econômico 

Atividade: 1.1.6 - Definir e aplicar modelos de estudo para duas áreas 

de assentamento (ocupada e não ocupada) na Região Noroeste de Mato 

Grosso. 

- r> 

Subatívidade: 1.1.6.1 Definir metodologia e procedimentos 

metodológicos! operacionais para o estudo proposto . 

. r' 
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'I Termo de Referência para contratação de consultoria 

PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico 

4. Contexto e Justificativa 

r 

4.1 Contexto 
Ê consenso geral, que o estado de Mato Grosso faz parte do processo 

de avanço e expansão da fronteira agrícola do Brasil, para onde se deslocou 

grande parte da população excedente do Sul e Sudeste do Pais. através de 

políticas nacionais de incentivos fiscais e créditos subsidiados, especialmente 

no contexto da ocupação dos ecossistemas de Floresta e Cerrado. 

Quando da ocupação mais intensiva, em meados dos anos 80. o nível 
geral de consciência acerca dos problemas ambientais era praticamente 

inexistente, em contrapartida à política nacional de crescimento econômico, 

que disponibilizava linhas de financiamento, direcionadas à exploração irrestrita 

dos Recursos Naturais. 

Apesar de relativa expansão econômica pela consolidação de um setor 

primário, o modelo de desenvolvimento adotado não garantiu melhoria das 

condições sociais, mas sobretudo, gerou impactos sócio econômicos e 

ambientais de naturezas diversas, tornando-se necessário uma nova 

consciência acerca da importância da qualidade ambiental, aprimoramento de 

legislação específica e implementação de medidas de controle e uso 

sustentado dos espaços territoriais, empreendidas pelos Estados e Municípios. 

Neste contexto, encontra-se a região Noroeste de Mato Grosso, 

localizada conforme a figura 1, onde um enfoque mais específico, destaca 

unidades ambientais diferenciadas por aspectos naturais e sócio econômicos. 

Esta Região, compreende a área de atuação do Projeto de Gestão 

Ambiental Integrada do PPG7/SPRN, onde se distribuem os municípios de 

Arípuanã, Castanheira, Cotriguaçu, Juína e Juruena numa área de 108.621,5 

Km2, nos quais serão implementadas medidas de monitoramento, fiscalização 

e controle, tendo como base informações levantadas no seu Subprojeto 

Zoneamento Ecológico Econômico, através de estudos específicos. 

Para viabilizar um dos estudos específicos do PGAI. constitui objeto 

deste Termo de Referência, a contratação de consultoria para a definição de 

metodologia I procedimentos operacionais para estudo de duas áreas de 

-r: 

r> 

_,- 
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,,...... 

assentamentos rurais {ocupada e não ocupada) na Região Noroeste de Mato 

Grosso. 

Visando subsidiar o entendimento desta Região, onde estão localizadas 

as áreas a serem estudadas, apresentamos a seguir, uma descrição sucinta de 

aspectos ambientais, com base no mapa de unidades ambientais, apresentado 

na figura 2: (DSEE, 1997) 
A ocupação desta região ocorreu a partir da década de 50, intensificada 

no período 1970-95, através de projetos de colonização, com destaque para 

pecuária extensiva, agricultura perene, extrativismo vegetal e mineral. 

Em função de sua localização, no extremo noroeste do Estado e de 

abrigar grandes áreas com reservas legal, esta região caracteriza-se por um 

grau muito baixo de apropriação de seu território, em torno de 16,8%. 

Considerando aspectos naturais e sócio econômicos, 

subcompartimentada e analisada da seguinte forma: 

foi 

Sub Região A~1. 

Esta Sub Região, possui uma população de 21.522 habitantes, 

predominanternente rural, com níveis de escolaridade e renda muito baixos, o 

que limita o acesso ao mercado de trabalho e indica baixos padrões de 

qualidade de vida. 

A grande demanda sobre seus recursos naturais, ocorre principalmente em 

função: 

• do potencial madeireiro, com destaque para a unidade (1d); 

• de solos que ocorrem com fertilidade moderada a boa na unidade (1 b), 

embora predominando solos com baixa fertilidade 

• e dos jazirnentos estaníferos (1a) e auríferos (1c). 

Entretanto, a região apresenta baixo grau de antropização, cerca de 

17% de sua superfície, onde predominam atividades pecuárias realizadas com 

manejo rudimentar, e uso restrito com lavouras, geralmente desenvolvidas em 

solos de baixa a muito baixa fertilidade principalmente nas unidades (1a; 1c; 

1 d). 

-- - zl!I ~- 
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Termo de Referência para contratação de consultoria 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico 

Sub Região A-2. 

Esta Sub Região, em torno de 44.983 habitantes, predominantemente na 

zona urbana, configura atualmente, urna área de expulsão populacional, cujos 

níveis de escolaridade médio e renda baixa, também dificultam sua inserção no 

mercado de trabalho e indica nível médio de condições de vida. 

Condições de acessibilidade por rodovias estaduais não pavimentadas e 

de solos mais favoráveis, possibilitaram maior adensamento da ocupação, na 

unidade (2b), onde situam-se as sedes de Julna. Castanheira e Juruena, 

responsáveís pelo apoio urbano de serviços à população e à produção. 
Constitui uma região, da qual 39% ocorre com predomínio de pecuária 

de corte e uso restrito com lavouras tradicionais (cerca de 1,7% da área 
ocupada), onde ocorrem solos com fertilidade moderada a alta na unidade (2b) 

e solos com fertilidade baixa a muito baixa nas unidades (2a e 2b). 

O setor industrial, representado por serrarias e indústrias madeireiras, 

beneficiamento de diamantes (extraídos na unidade 2 b ), constituem 

atividades em declínio, em comparação com o desenho verificado na década 

de 80, centralizadas em Juina 

A extração madeireira, atividades agropecuárias e atividades 

garimpeiras de diamante na unidade (2b) vêm exercendo pressões sobre os 

territórios indígenas e unidades de conservação. 

Justificativas 

Em busca de definir modelo de planejamento voltado ao 

desenvolvimento sustentado, o Governo de Mato Grosso, através do Projeto de 

Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste do Estado, no seu 

subcomponente, Zoneamento Ecológico Econômico, estará desenvolvendo 

estudos, voltados ao conhecimento dos recursos naturais e sócio econômicos a 

nível regional, bem como estudos específicos em escala de maior detalhe, 

dentre os quais, para subsidiar a implantação de assentamentos rurais. 

Secretaria de Es1ado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
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r, Termo de Reíerência para contratação do consuHorla 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 

r-. Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico ,.-. 
,.. Considerando a inexistência de metodologias consolidadas para esta 

modalidade de estudo, notadamente para ecossistemas florestais, justifica-se a 

contratação de consultoria, para elaborar um produto, "Modelo de estudo para 
áreas de assentamento em regiões de floresta Tropical Amazônica", o qual 

norteará o ordenamento I reordenamento de duas áreas de assentamento na 

Região Noroeste de Mato Grosso, e que ao final, servirá como modelo para 
outras regiões de floresta Tropical Amazônica. 

Consideramos ainda, que a equipe responsável pela implementação do 

estudo não possui experiência nesta linha de trabalho, necessitando portanto, 
do apoio de consultoria específica. 

Í' 
5~0bjetivos 

Este Termo de Referência tem como objetivo, contratar consultoria para 

definir metodologia/ procedimentos operacionais para o estudo específico 

Definir e aplicar modelos de estudo para duas áreas de assentamento 

{ocupada e não ocupada) a ser realizado na área do Projeto de Gestão 
Ambiental lnlegrada/PPG7/SPRN. 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

r- 
• Realizar revisão bibliográfica, de metodologias existentes, para 

estudos em áreas de assentamento. 

• Realizar revisão bibliográfica, sobre aspectos físicos, bióticos e sócio 

econômicos da Região Noroeste de Mato Grosso. 

• Definir linha metodológica, discutindo com a equipe da SEPLAN/ 
FEMA, a sua concepção final. 

• Estruturar metodologia/ procedimentos operacionais, 
apresentação para a equipe da SEPLA.N/FEMA. 

com 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua D Bloco SEPLAN - Centro Político Administrativo Cuiabá-MT. 
Fone: (065) 644 1343 
Fax (065) 644 i24S 
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Termo de Referência para contratação de consultoria 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico 

• Elaborar minuta do documento, para ser avaliado pela equipe da 
SEPLAN/ F EMA. 

• Elaborar e editar documento final.. 

7 - Abrangência 

r Considerando os aspectos naturais e sócio econômicos da Região 
Noroeste de Mato Grosso, a metodologia será definida, de forma que seja 

possível sua implementação em duas áreas posteriormente identificadas, 
(sendo uma ocupada e outra não ocupada), de aproximadamente 50.000 ha 

cada uma. 

8 - Produto r- 

r-. O produto, objeto deste termo de referência, compreende um documento 

contendo metodologia/procedimentos operacionais, para a realização de 

estudo em áreas de assentamento em ambiente de Floresta Tropical 

Amazônica. 
O documento deverá conter basicamente os seguintes Itens: 

Sumário; Introdução; Revisão Bibliográfica; Material e Métodos; 

Resultados e Conclusão. 
O ítem Material e Métodos, deverá ser o mais detalhado possível, 

contendo todos os materiais e procedimentos operacionais dos diferentes 

estudos, necessários para o entendimento dos aspectos físicos, bióticos e 

sócio econômicos de áreas para assentamento, (ocupada e não ocupada), 
visando ordenamento/ reordenamento, para o uso sustentado e melhoria de 
condições de vida dos assentados. 

Esta metodologia será testada e implementada, em duas áreas de 
assentamento focalizadas na Região Noroeste de Mato Grosso. 

r 
r- 
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Termo de Referência para contratação de consultoria 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojelo Zoneamento Ecológico Econômico 

r: 9 - Forma de apresentação 

,,.-. 

O documento contendo metodologia/procedimentos operacionais, deve 

ser apresentado inicialmente por escrito, na forma de minuta, para ser 

analisado pela SEPLAN/ FEMA, como condição para liberação de pagamento. 

A edição final, deverá ser por escrito em papel formato A4. contendo os 

capítulos discriminados no item 8~Produtos, ilustrados cem figuras, croquis e 

gráficos, e ern disquete ,utilizando processador de texto Word/97. 

Oeveráo ser apresentadas três cópias, encadernadas. 

,r-- 
10 - Prazo 

O produto objeto desta consultoria deverá ser realizado em dois meses, 

obedecendo ao seguinte cronograma de atividades: 

r 

Atividades Mês 1 Mês 2 

Revisão bibliográfica, de metodologias existentes para estudos 

em áreas de assentamento. 

Revísão 6iblíÕgráfica sobre aspectos físicos bióticos e sócio 
econômicos da Região, onde estão localizadas as áreas a 

serem estudadas. 

E:struturaçâo- de metodologia/procedimentos operacionais, e 

apresentação/ discussão com a equipe da contratante. 

Apresentação de rmnuta. 

Elaboração do documento final 

Edição e Entmga do documento final 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua D Bloco SEPLAN - Centro Político Administrativo Cuiabá-MT. 
Fone: (065) 64-l 134:3 
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Termo de Referência para contratação de consultoria 
PPG7/SPRN/PGAI-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econômico 

11-Custo 

Os serviços prestados para viabilização do produto solicitado. através 

deste termo de referência, serão remunerados e liberados da seguinte forma: 

j 

f 
1· 

' i 
j 

1. 

A forma de contratação dos serviços e o custo da hora/consultoria, foram 

pré estabelecidos de acordo com normas do PPG7. 

12 - Qua llficação 

O candidato a esta consultoria, deve apresentar corno condição básica, 

graduação em geociências (Geologia, Geografia, Engenharia Agronômica} 
trabalhos realizados com enfoque multidisciplinar, e pele-menos um trabalho, 
de natureza semelhante ao solicitado neste termo de referencia. 

No sentido de otimizar o tempo estabelecido para esta consultoria, o 
candidato deve ter conhecimento comprovado sobre o estado de Mato Grosso, 

especialmente da Região Noroeste, no que se refere aos seus aspectos físicos, 
bióticos e sócio econômicos. 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua D Bloco SEPLAN - Centro Político Administrativo Cuiabá-MT. 
Fone: (065) 64~ 1343 
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Termo de Referência para contratação de consultoria 
PPG7/S P RNIPGAI -MT 
Subprojelo Zoneamento Ecológico Económico ~----=:.....~----~~~~-.:~~--~~~~~~~~~~~~~~·~~-~--~~~-~--~~ 

r: 13 - Supervisão 

r: 

O acompanhamento, apoio e avaliação das atividades e do produto 

elaborado pela consultoria contratada, ficará por conta de um técnico da equipe 

da SEPLAN-MT, lotado na coordenadoria do Zoneamento Sócio Econômico 
Ecológico, e conhecimento pela Unidade de Apoio do Projeto. 

Para tanto. o consultor deverá reportar-se a este técnico, o qual 

solicitará à equipe multidisciplinar desta coordenadoria, participação quando 

necessário, no sentido de apresentar o trabalho e coletar sugestões. 
(, 

14 - Estratégias de execução 

r> 
O trabalho da consultoria, deverá ser realizado em parceria com os 

técnicos da SEPLAN, mais especificamente com aquele indicado para este fim, 

de forma que ao final do processo, os mesmos estejam capacitados para 

implementar a metodologia, elaborada de acordo com este termo de referência. 

15 - Elementos disponíveis 

Para viabilizar a elaboração da metodologia, objeto deste termo de 
referência, serão disponibilizados ao consultor: 

• O Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT, onde se insere o 
estudo especifico, objeto deste termo de referência. 

r, 
• todos os produtos da etapa de consolidação de dados secundários 

elaborados para o Diagnôstico Sócio Econômico Ecológico de Mato Grosso, 

referente aos temas dos meios físico, biótico e sócio econômico na escala 
1 :1.500,000. 

Secretaria de l:stado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 
Rua D Bloco SePLAN - Centro Político Administrativo Cuiabá-MT. 
Fone: {065) 644 1343 
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Termo de Referência para contra lação de consultoria 
PPG71SPRN:PGAI-MT 
Subprojeto Zoneamento Ecológico Econõmico 

! 

• Os produtos da etapa de consolidação de dados primário na escala 

1 :250.000, referente aos temas dos meios físico, biótico e sócio econômico. 

f ! 
1 

[ 
/ 

I' 
r 
1 

• As instalações e equipamentos da SEPLAN, durante a perrnanência do 

consultor em Cuiabá. 

r: 
r 
r'. 
r: 

• Um veículo com motorista, para deslocamento até a SEPLAN e 

eventualmente, para levantamentos de bibliografias em instituições públicas 
em Cuiabá. 

16 - Consultor Selecionado 

17 - Responsáveis pela sefeção 

Nome: Maria Lucidalva Costa Moreira 

Eng. Agrônoma ;Geógrafa; MSc. Agricultura Tropical 

Cargo: Coordenadora dos temas do meio físico para o Projeto Zoneamento Sócio 

Econômico Ecológico de Mato Grosso. 

r-. Nome: Maria Aparecida Gerei Paiva 

Eng. Agrônoma 

Cargo: Coordenadora administrativa do Projeto Zoneamento Sócio Econômico 

Ecológico de Mato Grosso r· 

Assinatura: 

Cuiabá 15/07/1998 

.r> 

.r-. 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

/ ,' 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 
(SPRN) 

PRÚJETO oe·-G-ESTÃO AMBIENTAL INTEGPJ\DA DA REGIÃO 
NOROESTE DE MATO GROSSO -PGAI-MT 

Termo de Referência para contratação de 
consultoria para a definição da 
metodologia e dos procedimentos 
metodológicos para a elaboração do Plano 
de Ordenamento do Entorno das Áreas 
Indígenas e Unidades de Conservação, da 
região noroeste do Estado de Mato Grosso, 
escala 1 :100.000. 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS (SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 
DE MATO GROSSO -PGAI-MT 

Termo de Referência para contratação de consultoria para a definição da 
metodologia e dos procedimentos metodológicos para a elaboração do 
Plano de Ordenamento do Entorno das Áreas !ndigenas e Unidades de 
Conservação, da região noroeste do Estado de Mato Grosso, escala 
1 :100.000. 

r> 
r> 

1 - Código de TOR: FEMA/MT/04/98 

(', 

r: 
2 - Componente do SPRN; Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

3 - Subcomponente: Zoneamento Ecoíógico-Econômico 
Atividade: 1.1.4 - Elaborar Plano de Ordenamento do entorno de Áreas 
Indígenas e Unidade de Conservação na região Noroeste de Mato Grosso 

r: 
4 - Contexto e Justificativa 

4.1- Contexto. 

r 
r 

A região de estudo do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da reçiao 
noroeste do Estado de Mato Grosso compreende os municípios de Aripuanã, 
Castanheira, Cotriguaçu, Juína e Juruena, ocupando uma área de 108.624,50 
Km2• Localiza-se no extremo noroeste do Estado de Mato Grosso, seu íirnite a 
leste e sudeste, à margem do rio Juruena, sendo limitada ao norte pela divisa com 
o estado de Amazonas, a oeste pela divisa com o estado de Rondônia e ao sul 
pela divisa do município de Juina com o município mato-grossense de Comodoro. 
Encontra-se aproximadamente, entre os meridianos de 58°10' e 61º40' de 
longitude W e os paralelos de 8° 50' e 12º 25' de latitude sul 
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r Encontra-se também nessa região, 09 (nove) Áreas Indígenas, 01 (uma) 
Unidade de Conservação Indireta - Estação Ecológica de lquê, e 01 (urna) 
Reserva Extrativista Estadual, as quais serão também objeto de estudo do PGAI, 
através do subcomponente Zoneamento Ecológico- Econômico - ZEE-MT. 

Convém ressaltar que nessa região se encontra a cobertura vegetal do 
domínio amazônico de maior expressão no estado, através da formação Floresta 
Ombrófila. que representa fitofisioncmias típicas da denominada Floresta 
Ombrófila Aberta, embora ocorram núcleos de Floresta Ombrófila Densa. De 
ocorrência menor tem-se também áreas de contato destes dois tipos florestais e 
cerradões. As potencialidades hídricas superficiais são muito ricas. É drenada por 
um grande rio da Bacia Amazônica, o rio Juruena. localizado no seu limite oriental 
e dois importantes afluentes do rio Madeira: os rios Aripuanã e Roosevelt. 

O noroeste mato-grossense constitui um espaço amazônico de participação 
relativamente recente na dinâmica sócio econômica do Estado de Mato Grosso. A 
sua localização geográfica, a presença de numerosas comunidades indígenas 
ocupando quase 20% de sua área, a existência de ambíentes florestais em quase 
todo o seu território, bem como a limitada comunicação terrestre da região com os 
principais centros urbanos do Estado, são fatores que contribuíram 
consideravelmente para o atraso de sua ocupação e desenvolvimento. 

Diante desse contexto, a região apresenta duas características bastante 
diferenciadas quanto às questões do processo de ocupação da Amazônia mato 
grossense, uma anterior a 1970 e outra pós 1970. 

O modelo de ocupação desenvolvido na região anterior a 1970, criou pouco 
impacto sobre o meio ambiente. Sua atividade econômica estava em função do 
extrativismo. Os seringueiros, que na maioria eram nordestinos e paulistas, 
dependiam da manutenção da floresta para a extração da borracha, caça, pesca e 
coleta, que sornados aos garimpeiros de ouro e diamante, faziam parte da "Frente 
Pioneira de Exploração". 

Somente a partir da década de 70 inicia-se o processo de ocupação dessa 
região, com as experiências de colonização dirigida, promovidas pelo Governo 
Estadual e sobretudo em função das políticas de integração nacional, 
imp!ementadas pelo Governo Federal, visando anexar os grandes vazios 
demográficos ao processo produtivo brasileiro, ampliando substancialmente a 
incorporação do território às atividades produtivas. 

Segundo CNEC/SEPLAN-MT(1997}. a política indigenista objetivava 
acelerar a integração dos índios à economia de mercado e impedir que se 
tornassem obstáculos à ocupação da Amazônia. Criou-se também, neste período 
o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), para tentar ordenar o fluxo 
migratório formado pelos "deserdados" do sul do país, expulsos de seu local de 
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origem pela mecanização e concentração fundiária, atraídos pelo "Eldorado" 
Amazônico, como fazia supor a propaganda oficial. O desenho institucional e 
desenvolvimentista se completa em 1970 com o Plano de Integração Nacional 
(PIN), e nos anos seguintes são feitos pesados investimentos em estradas, 
colonização, exploração mineral e hidrelétricas, intensificando crescentemente as 
atividades de desmatamento e degradação sócio ambiental. A partir de então, as 
pressões sobre as terras indígenas da região de adensam. 
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Entretanto, no noroeste do Mato Grosso. e, principalmente no Estado de 
Rondônia, o projeto mais impactante foi o Programa Polonoroeste, iniciado, pelo 
governo brasileiro em 1981, centralizado ao longo da BR 364 (Cuiabá/Porto 
Velho). Este programa previa o asfaltamento desta rodovia, abertura de 
asfaltamento vicinais e o desenvolvimento e colonização da regiào. Com uma 
verba de 1,5 bilhões de dólares e co-flnanciado em um terço pelo Banco Mundial, 
previa destinação de 26 milhões de dólares para medidas de proteção às 
comunidades indígenas na sua área de influência. 
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Ressalta-se, portanto. que este objetivo não foi atingido na sua totalidade, 
representando uma tragédia para a maioria das comunidades indígenas 
(CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

Exemplificando esse fato, o território ocupado pelos povos indígenas 
Erikbaktsa, Kayabi, Apiaká, Cinta-Larga entre outros, foram atingidos fortemente, 
pelo adensamento geral da população regional, pelos novos municípios surgidos, 
pelos empreendimentos agro-pastoris e de mineração que avançavam, e pelos 
projetos governamentais no campo da produção de energia elétrica e peta ação de 
companhias madeireiras (CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

r: 
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Convém assinalar que o índice atual de desmatamento do Estado de Mato 
Grosso é um forte indicador da progressão do modelo "desenvolvimentista" 
vigente na Amazônia. Dados do INPA {FEARNSIOE, 1995, apud CNEC/SEPLAN, 
1997) mostram que o Estado já tinha em 1991 cerca de 16,4% de suas florestas 
originais derrubadas, sem contar as áreas de cerrado, extensamente alteradas 
pelas monoculturas e pastagens. Os dados referentes à totalidade da Amazônia 
demonstram que cerca de 30% do desmatamento em "199·1 pode ser atribuído a 
pequenos produtores, com propriedades de menos de 100 ha e 70% a médios e 
grandes proprietários. O Estado de Mato Grosso, sozinho, representa 26% do 
desmatamento anual de 11, 1 mil km2 ocorrido na Amazônia Legal entre 1987 e 
1991, coincidindo com o fato de que 84% das terras particulares são fazendas de 
1000 ha ou mais, e apenas 3% são pequenas propriedades, (CNEC/SEPLAN-MT, 
1997). 

Segundo a FEMA-MT/SISCOB, no ano de 1994, o índice de desmatamento 
para a região noroeste de MT equivale, aproximadamente, a 5, 18% do total de sua 
área. 
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4.2 - Justificativa 

Considerando que a região noroeste de MT é constituída de mais de 20% 
do seu território em Áreas Especiais, com uma crescente ocupação em seu 
entorno e, ainda, é a área onde se encontra o maior potencial de diversidade 
biológica no Estado, se faz necessário a elaboração de um Plano de Ordenamento 
no entorno das áreas especiais dessa região. 

Considerando que a equipe responsável pela implementação desse estudo 
não possui experiência nesta linha de trabalho, se faz necessário a contratação de 
consultoria especifica. 

Inicialmente, será definida a rnetodoloqia e os procedimentos 
metodológicos para a elaboração do Plano de Ordenamento no entorno da Área 
Indígena Serra Morena e a Estação Ecológica do lquê, objetivando teste 
metodológico e capacitação técnica da equipe envolvida nesse projeto. para que a 
mesma possa executá-lo nas demais áreas especiais da região. 

5 - Objetivos. 

Definir a metodologia geral e específica e os procedimentos operacionais 
para a elaboração do Plano de Ordenamento do Enforno da Área Indígena Serra 
Morena e a Estação Ecológica do lquê, localizadas na região noroeste do Estado 
de Mato Grosso, na escala 1:100.000. 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

• Realização da revisão bibliográfica, de metodologias existentes, para a 
defini,-=10 de Plano d::: Ordenamento do entorno de Áreas Especiais. 

• Realização da revisão bibliográfica, sobre os estudos existentes da reqrao 
noroeste de Mato Grosso, quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos. mais especificamente os dados relativos ao Diagnóstico Sócio 
Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso. 

• Definição da metodologia geral para a elaboração do Plano de Ordenamento 
do Entorno de Áreas Indígenas e Unidades de Conservação, na escala 1: 
100.000. 

• Definição oos estudos básicos que serão necessários para subsidiar o Plano 
de Ordenamento em questão, com a rnetodologia e os procedimentos 



operacionais a serem utilizados, de forma detalhada com especificação para 
cada levantamento, na escala 1: 100.000. 

• Elaboração da minuta do documento, para ser avaliado pela equipe da 
contratante (UA/SEPLAN). 

r • Elaboração e editoração do documento final 

7 - Abrangência 

As atividades a serem desenvolvidas por esta Consultoria abrangem o 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso. 
compreendida pelos municiplos de Juína, .Juruena, Anpuanã, Castanheira e 
Cotriguaçu no Subprograma de Políticas de Recursos Naturais, no seu 
subcomponente Zoneamento Ecológico-Econômico, através de estudos 
específicos, como a definição do Plano de Ordenamento no Entorno de Áreas 
Especiais (Áreas Indígenas e Unidades de Conservação), na escala 1: 100.000. 

8 - Produto 

O Contratado deverá apresentar como resultados dos seus trabalhos o 
documento em forma de relatório técnico contendo os seguintes produtos: 

r: 
• Metodologia Geral para a elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno de 

Áreas Indígenas e Unidades de Conservação da região noroeste de MT, na 
escala 1: 100.000. 

\ 
\ • Metodologia específica e os procedimentos operacionais para cada 

levantamento que será efetuado. 

9 - Forma de Apresentação 

O produto será apresentado em forma de relatório técnico, contendo metodologia 
e procedimentos operacionais, de acordo com as normas da A8NT, em forma de 
minuta, para análise e aprovação pela UA/SEPLAN, como condição para a 
elaboração da versão final e liberação de pagamento. 

A versão final do documento será apresentada em língua portuguesa, em 
papel formato /\.4, com duas cópias e ern arquivo digital. 

r 
r- 10 - Prazos 

O período para a realização dessa Consultoria será de dois meses, 
obedecendo ao seguinte cronograma 
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ATIVIDADES ----- Mês 1 Mês 2 
Realização da revisão bibliográfica, de 
metodologias existentes, para a definição de Plano 
de Ordenamento do entorno de Áreas Es_peciais 
Realização da revisão bibliográfica, sobre os 
estudos existentes da região noroeste de MT, 
quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, mais especificamente os dados ! 
relativos ao Diagnóstico Sócio Econômico i 
Ecológico do Estado de Mato Grosso. ! 
Definição da rnetodologia geral para a elaboração 

1 
do Plano de Ordenamento do Entorno de Áreas 
Indígenas e Unidades de Conservação. _......._ ! 
Definição dos estudos básicos que serão 
necessários para subsidiar o Plano de 
Ordenamento em questão, com a metodologia e 
os procedimentos operacionais a serem utilizados, 
de forma detalhada com especificação para cada 
levantamento. 
Elaboração da minuta do documento, para ser 
avaliado pela equipe da contratante. 
-Elaboração e editoração do documento final 

~ . . . 
- 
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;, 
1: 
1, 
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11 - Custo total dos serviços a serem contratados e forma de pagamento 

11.1-Custo total dos serviços a serem contratados: 
Os serviços prestados para viabilização do produto solicitado, através deste 
termo de referência, serão remuneradas da seguinte forma: 

Honorário pelo serviço prestado, incluindo Alimentação/ hospedagem:R$9.100,00 
Passagem: R$ 900,00 

OBS: A forma de contratação dos serviços e o custo da hora/consultoria, foram 
pré estabelecidos de acordo com normas do PPG7 

11.2 ~ Forma de pagamento: 
• 30% no ato da assinatura do contrato, para cobrir as despesas iniciais. 
• 20% após a entrega da minuta do documento em questão e aprovada pela 

UA/SEPU\N. 
• 50% após a entrega do documento na versão final, conforme descrito no item 

9. 
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r> 12 - Qualificação 

• Profissional com nível de doutorado ou especializado em Ecologia da 
Paisagem. 

I' 
)1 
i: 
/,' 

(', 

r: 
• Experiência comprovada em trabalhos semelhantes no Estado. 

• Disponibilidade de deslocamento para Cuiabá 

13 - Supervisão 

A supervisão estará a cargo da Coordenadoria do Meio Biótico/Uso e 
Ocupação do Solo da SEPLAN/MT e da Unidade de Apoio (UA). 

14 - Estratégia de Execução 

r- 

O trabalho da consultoria deverá ser realizado em parceria com os técnicos 
da SEPLAN-MT, que participarão de todas as etapas desse Projeto, de forma que 
ao final do processo, os mesmos estejam capacitados para executarem Projetos 
dessa natureza nas outras Areas Especiais da região Noroeste do Estado. 

15 - Eíementos disponíveis 

O consultor disporá de condições especrars para o desenvolvimento de suas 
atividades, tais como: passagens, veículos para viagem de campo, imagens de 
satélites Landsat, acesso aos levantamentos do Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso e o apoio da equipe UA/SEPLAN-ZEE. 

16 - Consultor Selecionado 

17 - Responsáveis pela Seleção 

SEPLAN~MT e Unidade de Apoio do PPG7/ FEMA~MT. 

Cuiabá-MT. 14 de julho de 1.998. 

r: 
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ANEXO 10-E 



PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA- DE RECURSOS NATURAIS 
(SPRN) 

(' 

. r, 
r: 
r- 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 
NOROESTE DE MATO GROSso··-PGAI-MT 

,,-.., 

r: 

r: 

r-. 

Termo de Referência para contratação de 
consultoria para a definição da 
metodologia geral e específica e dos 
procedimentos técnicos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do 
Entorno da Área Indígena Serra Morena, da 
região noroeste- do Estado de Mato· Grosso, 
escala 1:100.000. 

SEPLAN--MT 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

(' 

r, 
SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS (SPRN) 

r: 

r: 
PROJETO OE GESTÃO AMBIENTAL.INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 

DE MATO GROSSO-PGAI-MT 
r: 

r> 
Termo de Referência para contratação de consultoria para a definição da 
metodologia geral e específica e dos procedimentos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área Indígena Serra 
Morena, da região noroeste do Estado de Mato Grosso, escala 1:100.000. 

1 - Código de TOR: FEMA/MT/04/98 

{' 2 - Componente do SPRN; Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

3 - Subcomponente: Zoneamento Ecológico~Econômico 
Atividade: 1.1.4 - Elaborar Plano de Ordenamento do entorno de Áreas 
Indígenas e Unidade de Conservação na região Noroeste de Mato Grosso 

4 - Contexto e Justificativa 

4.1- Contexto. 

A região de estudo do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da região 
noroeste do Estado de Mato Grosso compreende os municípios de Aripuanã, 
Castanheira, Cotriguaçu, Juína e Juruena, ocupando uma área de 108.624,50 
Km2. Localiza-se no extremo noroeste do Estado de Mato Grosso, seu limite a 
leste e sudeste, à margem do rio Juruena, sendo limitada ao norte pela divisa com 
o estado de Amazonas, a oeste pela divisa com o estado de Rondônia e ao sul 
pela divisa do município de Juína com o município mato-grossense de Comodoro. 
Encontra-se aproximadamente, entre os meridianos de 58°1 O' e 61 °40' de 
longitude W e os paralelos de 8° 50' e 12° 25' de latitude sul 

Encontra-se também nessa região, 09 (nove} Áreas Indígenas, 01 (uma) 
Unidade de Conservação Indireta - Estação Ecológica de lquê, e 01 (uma) 

ló5 



Reserva Extrativista Estadual. as quais serão também objeto de estudo do PGAI, 
através do subcomponente Zoneamento Ecológico- Econômico - ZEE-MT. 

Convém ressaltar que nessa região se encontra a cobertura vegetal do 
domínio amazônico de maior expressão no estado, através da formação Floresta 
Ombrófila, que representa fitofrsionornias típicas da denominada Floresta 
Ornbrófila Aberta, embora ocorram núcleos de Floresta Ombrófi!a Densa. De 
ocorrência menor tem-se também áreas de contato destes dois tipos florestais e 
cerradões. As potencialidades hídricas superficiais são muito ricas. É drenada por 
um grande rio da Bacia Amazônica, o rio Juruena, localizado no seu limite oriental 
e dois importantes afluentes do rio Madeira: os rios Aripuanã e Roosevelt. 

,', 
O noroeste mato-grossense constituí um espaço amazônico de participação 

relativamente recente na dinâmica sócio econômica do Estado de Mato Grosso. A 
sua localização geográfica, a presença de numerosas comunidades indígenas 
ocupando quase 20% de sua área, a existência de ambientes florestais em quase 
todo o seu território, bem como a limitada comunicação terrestre da região com os 
principais centros urbanos do Estado, são fatores que contribuíram 
consideravelmente para o atraso de sua ocupação e desenvolvimento. 

Diante desse contexto, a região apresenta duas características bastante 
diferenciadas quanto às questões do processo de ocupação da Amazônia mato 
grossense, uma anterior a 1970 e outra pós 1970. 

O modelo de ocupação desenvolvido na região anterior a 1970, criou pouco 
impacto sobre o meio ambiente. Sua atividade econômica estava em função do 
extrativismo. Os seringueiros, que na maioria eram nordestinos e paullstas, 
dependiam da manutençáo da floresta para a extração da borracha, caça, pesca e 
coleta, que somados aos garimpeiros de ouro e diamante, faziam parte da "Frente 
Pioneira de Expioraçâo". 

Somente a partir da década de 70 inicia-se o processo de ocupação dessa 
região, com as experiências de colonização dirigida, promovidas pelo Governo 
Estadual e sobretudo em função das políticas de integração nacional, 
implementadas pelo Governo Federal, visando anexar os grandes vazios 
demográficos ao processo produtivo brasileiro, ampliando substancialmente a 
incorporação do território às atividades produtivas. 

Segundo CNEC/SEPLAN-MT{1997), a política indigenista objetivava 
acelerar a integração dos índios à economia de mercado e impedir que se 
tornassem obstáculos à ocupação da Amazônia. Criou-se também, neste período 
o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), para tentar ordenar o fluxo 
migratório formado pelos "d,eserdados" do sul do país, expulsos de seu local de 
origem pela mecanização e concentração fundiária, atraídos pelo "Eldorado" 
Amazônico, como fazia supor a propaganda oficial. O desenho institucional e 



r 

r>. 

desenvolvimentísta se completa em ·t 970 com o Plano de lntegração Nacional 
(PIN}, e nos anos seguintes são feitos pesados investimentos ern estradas, 
colonização, exploração mineral e hidrelétricas, intensificando crescentemente as 
atividades de desmatamento e degradação sócio ambiental. A partir de então, as 
pressões sobre as terras indígenas da região de adensam. 

Entretanto, no noroeste do Mato Grosso, e, principalmente no Estado de 
Rondônia, o projeto mais impactante foi o Programa Polonoroeste, iniciado, pelo 
governo brasileiro em 1981, centralizado ao longo da BR 364 (Cuiabá/Porto 
Velho). Este programa previa o asfaltamento desta rodovia, abertura de 
asf altamenlo vicinais e o desenvolvimento e colonização da região. Com uma 
verba de 1,5 bilhões de dólares e co-financiado em urn terço pelo Banco Mundial, 
previa destinação de 26 mifhões de dólares para medidas de proteção às 
comunidades indígenas na sua área de influência. 

Ressalta-se, portanto, que este objetivo não foi atingido na sua totalidade, 
representando uma tragédia para a maioria das comunidades indígenas 
(CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

r'· Exemplificando esse fato, o território ocupado pelos povos indígenas 
Erikbaktsa, Kayabl, Apiaká, Cinta-Larga entre outros, foram atingidos fortemente, 
pelo adensamento geral da população regional, pelos novos municípios surgidos, 
pelos empreendimentos agro-pastoris e de mineração que avançavam, e pelos 
projetos governamentais no campo da produção de energia elétrica e pela ação de 
companhias madeireiras (CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

r- 

r: 

Convém assinalar que o índice atual de desmatamento do Estado de Mato 
Grosso é um forte indicador da progressão do modelo "dasenvolvirnentista" 
vigente na Amazônia. Dados do INPA (FEARNSIDE, 1995, apud CNEC/SEPLAN, 
1997) mostram que o Estado já tinha em 1991 cerca de 16,4% de suas florestas 
originais derrubadas, sem contar as áreas de cerrado, extensamente alteradas 
pelas monoculturas e pastagens. Os dados referentes à totalidade da Amazônia 
demonstram que cerca de 30% do desmatamento em 1991 pode ser atribuído a 
pequenos produtores, com propriedades de menos de 100 ha e 70% a médios e 
grandes proprietários. O Estado de Mato Grosso, sozinho, representa 26% do 
desmatamento anual de 11, 1 mil km2 ocorrido na Amazônia Legal entre 1987 e 
1991, coincidindo com o fato de que 84% das terras particulares são fazendas de 
1000 ha ou mais, e apenas 3% são pequenas propriedades, (CNEC/SEPLAN-MT, 
1997). 

Segundo a FEMA-MT/SISCOB, no ano de 1994, o índice de desmatamento 
para a região noroeste de MT equivale, aproximadamente, a 5,18% do total de sua 
área. 
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4.2 - Justificativa 

r Considerando que a região noroeste de MT é constituída de mais de 20% 
do seu território em Áreas Especiais, com uma crescente ocupação em seu 
entorno e, ainda, é a área onde se encontra o maior potencial ie diversidade 
biológica no E stado, se faz necessário a elaboração de um Plano de Ordenamento 
no er itomo das áreas especiais dessa região. 

Considerando que a equipe responsável pela implementação desse estudo 
não possui experiência nesta linha de trabalho, se faz necessário a contratação de 
consultoria específica. 

Inicialmente, será definida a metodologia e os procedimentos 
metodológicos para a elaboração do Plano de Ordenamento no entorno da Área 
Indígena Serra Morena e da Estação Ecológica do lquê, objetivando teste 
metodológico e capacitação técnica da equipe envolvida nesse projeto, para que a 
mesma possa executá-lo nas demais áreas especiais da região. 

Deverá ser elaborado um Plano de Ordenamento diferenciado para cada 
situação, no caso do entorno das áreas indígenas e unidades de conservação, 
devido à sua grande complexidade e llelerogeneidade. · · 

Para tanto, se faz necessária a contratação de dois consultores para 
atender os objetivos do Projeto. 

r 
r> 
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r 

5 - Objetivos. 

.. r-- 

Definir a metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos 
operacionais para a elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área 
Indígena Serra Morena, localizada na região noroeste do Estado de Mato Grosso, 
na escala 1: 100. 000 . 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

• Realização da revisão bibliográfica, de metodologias existentes, para a 
definição de Plano de Ordenamento do entorno de Áreas Especiais. 

r 
• Realização da revisão bibliográfica, sobre os estudos existentes da reqrao 

noroeste de Mato Grosso, quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, mais especificamente os dados relativos ao Diagnóstico Sócio 
Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso. 

• Definição da metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos 
operacionais para a elaboração do Plano de Ordenamento do entorno da Área 
Indígena Serra Morena, na escala 1: 100.000. 

r: 
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• Definição dos estudos básicos que serão necessários para subsidiar o Plano 
de Ordenamento em questão, com a metodologia e os procedimentos técnicos 
operacionais a serem utilizados, de forma detalhada com especificação para 
cada levantamento, na escala 1: 100. 000. 

r-. 
• Elaboração da minuta do documento, para ser avaliado pela equipe da 

contratante (UNSEPLAN). 

• Elaboração e editoração do documento final 

7 - Abrangência 

r: 

As atividades a serem desenvolvidas por esta Consultoria abrangem o 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso, 
compreendida pelos municípios de Juina, Juruena, Aripuanã, Castanheira e 
Cotriguaçu no Subprograma de Políticas de Recursos Naturais, no seu 
subcomponente Zoneamento Ecológico-Econômico, através de estudos 
específicos, como a definição do Plano de Ordenamento no Entorno de Áreas 
Especiais (Áreas Indígenas e Unidades de Conservação), na escala 1: 100.000. 

8- Produto 

O Contratado deverá apresentar como resultados dos seus trabalhos o 
documento em forma de relatório técnico contendo o seguinte produto: 

r 

r: 
• Metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos operacionais para 

a elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área Indígena Serra 
Morena, da região noroeste de MT, na escala 1: 100.000. 

9 - Forma de Apresentação 

r 
r- 

O produto será apresentado em forma de relatório técnico, contendo as 
metodologias e os procedimentos técnicos operacionais, de acordo com as 
normas da ABNT, em forma de minuta, para análise e aprovação pela 
UA/SEPLAN, como condição para a elaboração da versão final e liberação de 
pagamento. 

A versão final do documento será apresentada em língua portuguesa, em 
papel formato A4, com duas cópias e em arquivo digital. 

10 - Prazos 
r» 

r> 
r 
r 
r: 
r: 

O período para a realização dessa Consultoria será de dois meses, 
obedecendo ao seguinte cronograma 

r: 
r- 
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ATIVIDADES Mês 1 Mês 2 
Realização da revisão bibliográfica, de t~f""9·-··-1 ·---t--- 
metodologias existentes, para a definição de Plano "; 
de Ordename_r:,lo do entorno <:!e Áreas Especiais 
Realização da revisão bíbliográfica, sobre os 
estudos existentes da regíão noroeste de MT, 
quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, mais especificamente os dados 
relativos ao Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso. 
Definição da metodologia geral e específica e os 
procedimentos técnicos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do entorno 
da Área I nclígena Serra Morena, na escala 
1 :100.000. 

r 

Definição dos estudos básicos que serão 
necessanos para subsidiar o Plano de 
Ordenamento em questão, com a metodologia e 
os procedimentos operacionais a serem utilizados, 
de forma detalhada com especificação para cada 
levantamento. na escala 1: 100.000. 
Elaboração da minuta do documento, para ser 
avaliado eela eq~e da contratante. 
Elaboração e editoração do documento final 

r-, 

r- 
11 - Custo total dos serviços a serem contratados e forma de pagamento 

11.1 - Custo total dos serviços a serem contratados: 
Os serviços prestados para viabilização do produto solicitado, através deste 
termo de referência, serão remuneradas da seguinte forma: r· 
Honorário pelo serviço prestado, incluindo Alimentação/ hospedagem. R$9.100, 00 
Passagem: R$ 900,00 

OBS: A forma de contratação dos serviços e o custo da hora/consultoria, foram 
pré estabelecidos de acordo com normas do PPG7 

11.2 - Forma de pagamento: 
• 30% no ato da assinatura do contrato, para cobrir as despesas iniciais. 



,'. • 20% após a entrega da minuta do documento em questão e aprovada pela 
UNSEPLAN. 

• 50% após a entrega do documento na versão final, conforme descrito no item 
9. 

12 - Qualificação 

• Antropólogo com nível de doutorado. 
• Experiência comprovada em trabalhos semelhantes no Estado. 
• Disponibilidade de deslocamento para Cuiabá. 

13 - Supervisão 

A supervisão estará a cargo da equipe SEPLAN/MT e da Unidade de Apoio 
(UA). 

14 - Estratégia de Execução 

r 
r 
r 
r 
r: 

O trabalho da consultoria deverá ser realizado em parceria com outro 
consultor, responsável pela definição da metodologia para elaborar o Plano de 
Ordenamento no Entorno da Estação Ecológica do lquê. Os técnicos da SEPLAN 
MT participarão de todas as etapas desse Projeto, de forma que ao final do 
processo, os mesmos estejam capacitados para executar projetos dessa natureza 
nas outras Áreas Especiais da região Noroeste do Estado. 

15 - Elementos disponíveis 

r: 

O consultor disporá de condições especiais para o desenvolvimento de suas 
atividades, tais como: passagens, veículos para viagem de campo, imagens de 
satélites Landsat, acesso aos levantamentos do Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso e o apoio da equipe UNSEPLAN-ZEE. 

0 

r 16 - Consultor Sei ecionado 

17 - Responsáveis pela Seleção 

r 
r: 

SEPLAN-MT e Unidade de Apoio do PPG7/ FEMA-MT. 

Cuiabá-MT, 14 de julho de 1.998. 
r 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

r- 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 
(SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 
NOROESTE DE MATO GROSSO -PGAI-MT 

,r-- 

r: 

Termo de Referência para contratação de 
consultoria para a definição da 
metodologia geral e específica e dos 
procedimentos técnicos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do 
Entorno da Área Indígena Serra Moren~. da 
região noroeste do Estado de Mato Grosso, 
escala 1 :100.000. 

SEPLAN--MT 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

SUBPROGRAMA DE POUTtCA DE RECURSOS NATUHAIS {SPFrn) 

(' 

r 
r- 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 
DE MATO GROSSO -PGAI-MT 

r: 
r 
r 
r- 

Termo de Referência para contratação de consultoria para a definição da 
metodologia geral e específica e dos procedimentos técnicos operacionais 
para a elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área Indígena 
Serra Morena, da região noroeste do Estado de Mato Grosso, escala 
1 :100.000. 

1 - Código de TOR: FEMNMT/04/98 

r-. 2 - Componente do SPRN; Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-M"f 

r 
r 
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3 - Subcomponente: Zoneamento Ecológico-Econômico 
Atividade: 1.1.4 - Elaborar Plano de Ordenamento do entorno de Áreas 
Indígenas e Unidade de Conservação na região Noroeste de Mato Grosso 

4 - Contexto e Justificativa 

4.1- Contexto. 
r 
r 
r 
r- 
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A região de estudo do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da região 
noroeste do Estado de Mato Grosso compreende os municípios de Aripuanã, 
Castanheira, Cotriguaçu, Juína e Juruena, ocupando uma área de 108,624,50 
Km2. Localiza-se no extremo noroeste do Estado de Mato Grosso, seu limite a 
leste e sudeste, à margem do rio Juruena, sendo limitada ao norte pela divisa com 
o estado de Amazonas, a oeste pela divisa com o estado de Rondônia e ao sul 
pela divisa do município de Juína com o município mato-grossense de Comodoro .. 
Encontra-se aproximadamente, entre os meridianos de 58°1 O' e 61 °40' de 
longitude W e os paralelos de 8° 50' e 12° 25' de latitude sul 
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Encontra-se também nessa região, 09 (nove) Áreas Indígenas, 01 (uma) 
Unidade de Conservação Indireta - Estação Ecológica de lquê, e 01 (uma) 
Reserva Extrativista Estadual. as quais serão também objeto de estudo do PGAI, 
através do subcomponente Zoneamento Ecológico- Econômico - ZEE-MT. 

Convém ressaltar que nessa região se encontra a cobertura vegetal do 
domínio amazônico de maior expressão no estado, através da formação Floresta 
Ombrófila, que representa fitofisionomias. típicas da denominada Floresta 
Ombrófila Aberta, embora ocorram núcleos de Floresta Ombrófila Densa. De 
ocorrência menor tem-se também áreas de contato destes dois tipos florestais e 
cerradões. As potencialidades hídricas superficiais são muito ricas. É drenada por 
um grande rio da Bacia Amazônica, o rio Juruena, localizado no seu limite oriental 
e dois importantes afluentes do rio Madeira: os rios Aripuanã e Roosevelt. 

O noroeste rnato-çrossense constitui um espaço amazônico de participação 
relativamente recente na dinâmica sócio econômica do Estado de Mato Grosso. A 
sua localização geográfica, a presença de numerosas comunidades indígenas 
ocupando quase 20% de sua área, a existência de ambientes florestais em quase 
todo o seu território, bem corno a limitada comunicação terrestre da região com os 
principais centros urbanos do Estado, são fatores que contribuíram 
consideravelmente para o atraso de sua ocupação e desenvolvimento. 

Diante desse contexto, a região apresenta duas características bastante 
diferenciadas quanto às questões do processo de ocupação da Amazônia mato 
grossense, urna anterior a 1970 e outra pós 1.970. 

O modelo de ocupação desenvolvido na região anterior a 1970, criou pouco 
impacto sobre o meio ambiente. Sua atividade econômica estava em função do 
extrativismo. Os seringueiros, que na maioria eram nordestinos e paulistas, 
dependiam da manutenção da floresta para a extração da borracha, caça, pesca e 
coleta, que sornados aos garimpeiros de ouro e diamante, faziam parte da "Frente 
Pioneira de Exploração". 

r: 
r- 

Somente a partir da década de 70 inicia-se o processo de ocupação dessa 
região, com as experiências de colonização dirigida, promovidas pelo Governo 
Estadual e sobretudo em função das políticas de integração nacional, 
implementadas pelo Governo Federal, visando anexar os grandes vazios 
demográficos ao processo produtivo brasileiro, ampliando substancialmente a 
incorporação do território às atividades produtivas. 

Segundo CNEC/SEPU\N-MT(1997), a política indigenista objetivava 
acelerar a integração dos índios à economia de mercado e impedir que se 
tornassem obstáculos à ocupação da Amazônia. Criou-se também. neste período 
o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), para tentar ordenar o fluxo 
migratório formado pelos "deserdados· do sul do pais, expulsos de seu local de 

16.5 
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origem pela mecanização e concentração fundiária, atraídos pelo 'Eldorado" 
Amazônico, como fazia supor a propaganda oficial. O desenho institucional e 
desenvolvimentista se completa em 1970 com o Plano de Integração Nacional 
(PIN), e nos anos seguintes são feitos pesados investimentos em estradas, 
colonização, exploração mineral e hidrelétricas, intensificando crescentemente as 
atividades de desmatamento e degradação sócio ambiental. A partir de então, as 
pressões sobre as terras indígenas da região de adensam. 

r 
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Entretanto, no noroeste do Mato Grosso, e, principalmente no Estado de 
Rondônia, o projeto mais impactante foi o Programa Polonoroeste, iniciado, pelo 
governo brasileiro em 1981, centralizado ao longo da BR 364 (Cuiabá/Porto 
Velho). Este programa previa o asfaltamento desta rodovia, abertura de 
asfaltamente vicinais e o desenvolvimento e colonização da reg"i"ao. Com uma 
verba de 1,5 bilhões de dólares e co-flnanciado em um terço pelo Banco Mundial, 
previa destinação de 26 milhões de dólares para medidas de proteção às 
comunidades indígenas na sua área de influência. 

Ressalta-se, portanto, que este objetivo não foi atingido na sua totalidade, 
representando urna tragédia para a maioria das comunidades indígenas 
(CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

Exemplificando esse fato, o território ocupado pelos povos indígenas 
Erikbaktsa, Kayabi, Apiaká, Cinta-Larga entre outros, foram atingidos fortemente, 
pelo adensamento geral da população regional, pelos novos municípios surgidos, 
pelos empreendimentos agro-pastoris e de mineração que avançavam, e pelos 
projetos governamentais no campo da produção de energia elétrica e pela ação de 
companhias madeireiras (CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

r- 

Convém assinalar que o índice atual de desmatamento do Estado de Mato 
Grosso é um forte indicador da progressão do modelo ªdesenvolvimentista" 
vigente na Amazônia. Dados do INPA (FEARNSIDE, 1995, apud CNEC/SEPLAN, 
1997) mostram que o Estado já tinha em 1991 cerca de 16,4% de suas florestas 
originais derrubadas, sem contar as áreas de cerrado, extensamente alteradas 
pelas monoculturas e pastagens. Os dados referentes à totalidade da Amazônia 
demonstram que cerca de 30% do desmatamento em 1991 pode ser atribuido a 
pequenos produtores, com propriedades de menos de 100 ha e 70% a médios e 
grandes proprietários. O Estado de Mato Grosso, sozinho, representa 26% do 
desmatamento anual de 11, 1 mi I km2 ocorrido na Amazônia Legal entre 1987 e 
1991, coincidindo com o fato de que 84% das terras particulares são fazendas de 
1000 ha ou mais, e apenas 3% são pequenas propriedades, (CNEC/SEPLAN-MT, 
1997). 

Segundo a FEMA-MT/SlSCOB. no ano de 1994, o índice de desmatamento 
para a região noroeste de MT equivale, aproximadamente, a 5, 18% do total de sua 
área. 

r 
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4.2 - Justificativa 

r: 

Considerando que a região noroeste de MT é constituída de mais de 20% 
do seu território em Áreas Especiais, com uma crescente ocupação em seu 
entorno e, ainda, é a área onde se encontra o maior potencial de diversidade 
biológica no Estado, se faz necessário a elaboração de um Plano de Ordenamento 
no entorno das áreas especiais dessa região. 

Considerando que a equipe responsável pela implementação desse estudo 
não possui experiência nesta linha de trabalho, se faz necessário a contratação de 
consultoria específica. 

Inicialmente, será definida a metodofogia e os procedimentos 
metodológicos para a elaboração do Plano de Ordenamento no entorno da Área 
Indígena Serra Morena, objetivando teste metodológico e capacitação técnica da 
equipe envolvida nesse projeto, para que a mesma possa executá-lo nas demais 
áreas indígenas da região. 

,,-.. 
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5 - Objetivos. 

Definir a metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos 
operacionais para a elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área 
Indígena Serra Morena, localizada na região noroeste do Estado de Mato Grosso, 
na escala 1 :100.000. 

S - Atividades a serem desenvolvidas 

• Realização da revisão bibliográfica, de metodologias existentes, para a 
definição de Plano de Ordenamento do entorno de Áreas Indígenas. 

·r 
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• Realização da revisão bibliográfica, sobre os estudos existentes da reg1ao 
noroeste de Mato Grosso, quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, mais especificamente os dados relativos ao Diagnóstico Sócio 
Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso. 

·- 
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• Definição da metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos 
operacionais para a elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área 
Indígena Serra Morena, na escala 1: 100.000. 

(' • Definição dos estudos básicos que serão necessários para subsidiar o Plano 
de Ordenamento em questão, com a metodologia e os procedimentos ,,,...., 
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operacionais a serem utilizados, de forma detalhada com especificação para 
cada levantamento, na escala 1: 100.000. 

• Elaboração da minuta do documento, para ser avaliado pela equipe da 
contratante (UNSEPLAN). 

• Elaboração e editoração do documento final 

7 - Abrangência 

As atividades a serem desenvolvidas por esta Consultoria abrangem o 
Projeta de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso. 
compreendida pelos municípios de Juina, Juruena, Aripuanã, Castanheira e 
Cotriguaçu no Subprograma de Políticas de Recursos Naturais, no seu 
subcomponente Zoneamento Ecológico-Econômico, através de estudos 
específicos, como a definição do Plano de Ordenamento no Entorno de Áreas 
Indígenas e Unidades de Conservação, na escala 1: 100. 000. 

8 - Produto 

r 
0 

O Contratado deverá apresentar como resultados dos seus trabalhos o 
documento em forma de relatório técnico contendo os seguintes produtos: 

• Metodologia geral e específica e os procedimentos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área Indígena Serra 
Morena, de forma detalhada, da região noroeste de MT, na escala 1: 100.000. 

9 - Forma de Apresentação 

r: O produto será apresentado em forma de relatório técnico, contendo metodologia 
geral e específica e os procedimentos técnicos operacionais, de acordo com as 
lWB~L~, ~~,b, coffiii~éf'Wadi% ™™raçâ1§líêa ~M~13 ílflaf-lW<ti~~lP~@ 
pagamento. 

A versão final do documento será apresentada em língua portuguesa, em 
papel formato A4, com duas cópias e em arquivo digital. 

-r- 

10- Prazos 

O período para a realização dessa Consultoria será de dois meses, 
obedecendo ao seguinte cronograma 
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ATIVIDADES Mês 1 Mês2 

i\ 
~ . • 
i 
l 

f 
í ; 
1 

Realização da revisão bibliográfica, de }::t.ç,1, 
metodologias existentes, para a definição de Plano ff 
de Ordenamento do entorno de Áreas Indígenas t'-' 

Realização da revisão bibliográfica, sobre os - 
estudos existentes da região noroeste de MT, 
quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, mais especificamente os dados 
relativos ao Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológ_ico do Estado de Mato Grosso. _ 
Definição da metodologia geral e especifica e os 
procedimentos técnicos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno 
da Área lndíg_ena Serra Morena. 
Definição dos estudos básicos que serão 
necessanos para subsidiar o Plano de 
Ordenamento em questão. com a melodo(ogia e 
os procedimentos operacionais a serem utilizados, 
de forma detalhada com especificação para cada 
levantamento. 

r: 
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Elaboração da minuta do documento, para ser 
avaliado pela equipe da contratante. 
Elaboração e editoração do documento final 

11 - Custo total dos serviços a serem contratados e forma de pagamento 

r 
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11.1- Custo total dos serviços a serem contratados: 
Os serviços prestados para viabilização do produto solicitado, através deste 
termo de referência, serão remuneradas da seguinte forma: 

Honorário pero serviço prestado, incfuindo Alimentação/ hospedagem:R$9.100,00 
Passagem: R$ 900,00 

OBS: A forma de contratação dos serviços e o custo da hora/consultoria, foram 
pré estabelecidos de acordo com normas do PPG7 

r: 

11.2 - Formê! de pagnmento: 
• 30% no ato da assinatura do contrato, para cobrir as despesas iniciais. 
• 20% após a entrega da minuta do documento em questão e aprovada pela 

UNSEPL.~N. 
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• 50% após a entrega do documento na versão final, conforme descrito no item 
9. 

12 - Qualificação 

• Profissional com formação básica em Geociências ou com experência 
comprovada em trabalhos na área de Geociências. 

r: 
• Ecólogo com nível de doutorado, com trabalhos publicados na área de 

antropologia. 

• Experiência comprovada em trabalhos semelhantes no Estado. 

• Disponibilidade de deslocamento para Cuiabá 

r 13 - Supervisão 

A supervisão estará a cargo da equipe SEPLAN/MT e da Unidade de Apoio 

r: (UA). 

r: 
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14 - Estratégia de Execução 
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O trabalho da consultoria deverá ser realizado em parceria com os técnicos 
da SEPLAN-MT, que participarão de todas as etapas desse Projeto, de forma que 
ao final do processo, os mesmos estejam capacitados para executarem Projetos 
dessa natureza nas outras Áreas Indígenas da região Noroeste do Estado. 

r- 
15 - Elementos disponíveis 

r 
O consultor disporá de condições especrars para o desenvolvimento de suas 
atividades, tais como: passagens, veículos para viagem de campo, imagens de 
satélites l.andsat, acesso aos levantamentos do Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso e o apoio da equipe UNSEPLAN-ZEE. 

r 
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r 16 - Consultor Selecionado 

17 - Responsáveis pela Seleção 

SEPLAN-MT e Unidade de Apoio do PPG7/ FEMA-MT. 

Cuiabá-MT, 14 de julho de 1. 998. 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 
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SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 
(SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 
NOROESTE OE MATO GROSSO-PGAI-MT 

r-. 

,,,....,, 

Termo de Referência para contratação de 
consultoria para a definição da 
metodologia geral e específica e dos 
procedimentos técnicos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do 
Entorno da Estação (::coíógíca do tquê, da 
região noroeste do Estado de Mato Grosso, 
escala 1: 100.000. 
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SEPLAN--MT 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS 00 BRASIL 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS (SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 
DE MATO GROSSO-PGAI-MT 

Termo de Referência para contratação de consultoria para a definição da 
metodologia geral e específica e dos procedimentos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Estação Ecológica do 
!quê, da regíão noroeste do Estado de Mato Grosso, escala 1 :100.000. 

1 - Código de TOR: FEMA/MT/04/98 

2 - Componente do SPRN; Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

3 - Subcomponente: Zoneamento Ecológico-Econômico 
Atividade: 1.1.4 - Elaborar Plano de Ordenamento do entorno de Áreas 
Indígenas e Unidade de Conservação na região Noroeste de Mato Grosso 

4 - Contexto e Justificativa 

4.1- Contexto. 

r· 
(' 

A região de estudo do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da região 
noroeste do Estado de Mato Grosso compreende os municípíos de Aripuanã, 
Castanheira, Cotriguaçu, Juína e Juruena, ocupando uma área de 108.624,50 
Km2. Localiza-se no extremo noroeste do Estado de Mato Grosso, seu limite a 
leste e sudeste, à margem do rio Juruena, sendo limitada ao norte pela divisa com 
o estado de Amazonas, a oeste pela divisa com o estado de Rondônia e ao sul 
pela divisa do município de Juína com o município mato-grossense de Comodoro. 
Encontra-se aproximadamente, entre os meridianos de 58°10' e 61°40' de 
longitude W e os paralelos de 8° 50' e 12° 25' de latitude sul 

Encontra-se também nessa região, 09 (nove) Áreas Indígenas, 01 (uma) 
Unidade de Conservação Indireta - Estação Ecológica de lquê, e 01 (uma) 
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Reserva Extrativista Estadual, as quais serão também objeto de estudo do PGA!, 
através do subcomponente Zoneamento Ecológico- Econômico - ZEE-MT. 

Convém ressaltar que nessa região se encontra a cobertura vegetal do 
domínio amazônico de maior expressão no estado, através da formação Floresta 
Ombrófila, que representa filofisionomias típicas da denominada Floresta 
Ombrófila Aberta, embora ocorram núcleos de Floresta Ornbrófií a Densa. De 
ocorrência menor tem-se também áreas de contato destes dois tipos florestais e 
cerradões. As potencialidades hídricas superficiais são muito ricas. É drenada por 
um grande rio da Bacia Amazônica, o rio Juruena, localizado no seu limite oriental 
e dois importantes afluentes do rio Madeira: os rios Aripuanã e Roosevelt. 

O noroeste mato-grossense constituí um espaço amazônico de participação 
relativamente recente na dinâmica sócio econômica do Estado de Mato Grosso. A 
sua localização 9eográfica, a presença de numerosas comunidades indígenas 
ocupando quase ~W%1 de sua área, a existência de ambientes florestais em quase 
todo o seu território, bem como a limitada comunicação terrestre da região com os 
principais centros urbanos do Estado, são fatores que conlribuirarn 
consideravelmente para o atraso de sua ocupação e desenvolvimento. 

Diante desse contexto, a região apresenta duas características bastante 
diferenciadas quanto às questões do processo de ocupação da Amazônia mato 
grossense, uma anterior a 1970 e outra pós 1970. 

O modelo de ocupação desenvolvido na região anterior a 1970, criou pouco 
impacto sobre o meio ambiente. Sua atividade econômica estava em função do 
extrativismo. Os seringueiros, que na maioria eram nordestinos e paulistas, 
dependiam da manutenção da floresta para a extração da borracha, caça, pesca e 
coleta, que somados aos garimpeiros de ouro e diamante, faziam parte da "Frente 
Pioneira de Exploração". 

Somente a partir da década de 70 inicia-se o processo de ocupação dessa 
região, com as experiências de colonização dirigida, promovidas pelo Governo 
Estadual e sobretudo em função das políticas de integração nacional, 
implementadas pelo Governo Federal, visando anexar os grandes vazios 
demográficos ao processo produtivo brasileiro, ampliando substancialmente a 
incorporação do território às atividades produtivas. 

Segundo CNEC/SEPLAN-MT(1997), a política indigenista objetivava 
acelerar a integração dos índios à economia de mercado e impedir que se 
tornassem obstáculos à ocupação da Amazônia. Criou-se também, neste período 
o Instituto Nacional de Reforma Agrária (lNCRA), para tentar ordenar o fluxo 
migratório formado pelos "deserdacos" do sul do país, expulsos de seu local de 
origem pela mecanização e concentração fundiária, atraídos pelo "Eldorado" 
Amazônico, como fazia supor a propaganda oficial. O desenho institucional e 
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r desenvolvimentista se completa em 1970 com o Plano de Integração Nacional 
(PIN), e nos anos seguintes são feitos pesados investimentos em estradas, 
colonização, exploração mineral e hidrelétricas, intensificando crescentemente as 
atividades de desmatamento e degradação sócio ambiental. A partir de então, as 
pressões sobre as terras indígenas da região de adensam. r 
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Entretanto. no noroeste do Mato Grosso. e, principalmente no Estado de 
Rondônia, o projeto mais impactante foi o Programa Polonoroeste, iniciado, pelo 
governo brasileiro em 1981, centralizado ao longo da BR 364 (Cuiabá/Porto 
Velho). Este programa previa o asfaltamento desta rodovia, abertura de 
asfaltamento vicinais e o desenvolvimento e colonização da região. Com uma 
verba de 1,5 bilhões de dólares e co-financiado em um terço pelo Banco Mundial, 
previa destinação de 26 milhões de dólares para medidas de proteção às 
comunidades indígenas na sua área de influência. 

I'"'· 

r- Ressalta-se, portanto, que este objetivo não foi atingido na sua totalidade, 
representando uma tragédia para a maioria das comunidades indígenas 
(CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

(' 

r 

Exemplificando esse fato, o território ocupado pelos povos indígenas 
Erikbaktsa, Kayabi, Apiaká, Cinta-Larga entre outros, foram atingidos fortemente, 
pelo adensamento geral da população regional, pelos novos municípios surgidos, 
pelos empreendimentos agro-pastoris e de mineração que avançavam, e pelos 
projetos governamentais no campo da produção de energia elétrica e pela ação de 
companhias madeireiras (CNEC/SEPLAN-MT, 1997). 

r 
r 

Convém assinalar que o índice atual de desmatamento do Estado de Mato 
Grosso é um forte indicador da progressão do modelo "desenvolvimentista" 
vigente na Amazônia. Dados do INPA (FEARNSIDE, 1995, apud CMEC/SEPLAN, 
1997) mostram que o Estado já tinha em 1991 cerca de 16.4% de suas florestas 
originais derrubadas, sem contar as áreas de cerrado, extensamente alteradas 
pelas monoculturas e pastagens. Os dados referentes à totalidade da Amazônia 
demonstram que cerca de 30% do desmatamento em 1991 pode ser atribuído a 
pequenos produtores, com propriedades de menos de 100 ha e 70% a médios e 
grandes proprietários. O Estado de Mato Grosso, sozinho, representa 26% do 
desmatamento anual de 11, 1 mil km2 ocorrido na Amazônia Legal entre 1987 e 
1991, coincidindo com o fato de que 84% das terras partícufares são fazendas de 
1000 ha ou mais, e apenas 3% são pequenas propriedades, (CNEC/SEPLAN-MT, 
1997). 

Segundo a FEMA-MT/SISCOB, no ano de 1994, o índice de desmatamento 
para a região noroeste de MT equivale, aproximadamente, a 5, 18% do total de sua 
área. 

(' 
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r- 



,,,-,. 4.2 - Justificativa 
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Considerando que a região noroeste de MT é constituída de mais de 20% 
do seu território em Áreas Especiais, com uma crescente ocupação em seu 
entorno e, ainda, é a área onde se encontra o maior potencial de diversidade 
biológica no Estado, se faz necessário a elaboração de um Plano de Ordenamento 

, no entorno das áreas especiais dessa região. 
Considerando que a equipe responsável pela implementação desse estudo 

ão possui experiência nesta linha de trabalho, se faz necessário a contratação de 
onsultoria específica. 

Inicialmente, será definida a metodologia e os procedimentos 
metodológicos para a elaboração do Plano de Ordenamento no entorno da Área 

/ Indígena Serra Morena e da Estação Ecológica do lquê, objetivando teste 
. / metodológico e capacitação técnica da equipe envolvida nesse projeto, para que a 

"~( f'i •. :- mesma possa executá-lo nas demais áreas especiais da região. 
r- v:r- ,•- Deverá ser elaborado um Plano de Ordenamento diferenciado para cada 
r- ·,-":_.. ~, situação, no caso do entorno das áreas indígenas e unidades de conservação, 

i} ,::'t" devido à sua grande complexidade e heterogeneidade. 
r Para tanto, se faz necessária a contratação de dois consultores para 

atender os objetivos do Projeto. 

r· 
r: 

r>. 

r 
r: 
r 

5 - Objetivos. 

Definir a metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos 
operacionais para a elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno da Área da 
Estação Ecológica do lquê, localizadas na região noroeste do Estado de Mato 
Grosso, na escala 1:100.000. 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

r 
r: 
r, 
r» 

• Realização da revisão bibtioçráfica, de metodologias existentes, para a 
definição de Plano de Ordenamento do entorno de Áreas Especiais. 

• Realização da revisão bibliográfica, sobre os estudos existentes da reg1ao 
noroeste de Mato Grosso, quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, mais especificamente os dados relativos ao Diagnóstico Sócio 
Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso. --) ~;'::.-f.our~J'.:;J. ? 

• Definição da metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos 
operacionais para a elaboração do Plano de Ordenamento do entorno da 
Estação Ecológica do lquê, na escala 1: 100.000. "',-..r,) -----· J J r)(..• l ' foU)· ~ r: 
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• Definição dos estudos básicos que serão necessários para subsidiar o Plano 
de Ordenamento em questão, com a metodologia e os procedimentos técnicos 
operacionais a serem utilizados, de forma detalhada com especificação para 
cada levantamento, na escala 1: 100.000. 

,: 
,1 

'i 

• Elaboração da minuta do documento, para ser avaliado pela equipe da 
contratante (UNSEPLAN). 

• Elaboração e editoração do documento final 

7 - Abrangência 
~/ 

/ 
As atividades a serem desenvolvidas por esta Consultoria abrangem o 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso, 
compreendida pelos municípios de Julna, Juruena, Aripuanã, Castanheira e 
Cotriguaçu no Subprograma de Políticas de Recursos Naturais, no seu 
subcomponente Zoneamento Ecológico-Econômico, através de estudos 
específicos, como a definição do Plano de Ordenamento no Entorno de Áreas 
Especiais (Áreas Indígenas e Unidades de Conservação), na escala 1: 100.000. 
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8 - Produto 

O Contratado deverá apresentar como resultados dos seus trabalhos o 
documento em forma de relatório técnico contendo os seguintes produtos: 

• Metodologia geral e específica e os procedimentos técnicos operacionais para 
a elaboração dos Planos de Ordenamento do Entorno da Estação Ecológica 
do !quê, da região noroeste de MT, na escala 1: 100.000. 1-- 

·~ ~ ü k-:, rú ... "E.P..? i 1JD (e; 'E- u A0 1. 
9 - Forma de Apresentação 

O produto será apresentado em forma de relatório técnico, contendo as 
metodologias e os procedimentos técnicos operacionais, de acordo com as 
normas da ABNT, em forma de minuta, para análise e aprovação pera 
UNSEPLAN, como condição para a elaboração da versão final e liberação de 
pagamento. 

A versão final do documento será apresentada em língua portuguesa, em 
papel formato A4, com duas cópias e em arquivo digital. 

10 - Prazos 

O período para a realização dessa Consultoria será de dois meses, 
obedecendo ao seguinte cronograma 

.("", 

.r-. 



'l"' 

r · 

ATIVIDADES I Mês 1 Mês 2 ! 
1 
l 

I 
r: Realização da revisão bibliográfica, de f~,~,:~ 

metodologias existentes, para a definição de Plano ' 
de Ordenamento do entorno de Áreas Especiais 
Realização da revísão bibliográfica, sobre os 
estudos existentes da região noroeste de MT, 
quanto aos aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos, mais especificamente os dados 
relativos ao Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso. 
Definição da metodologia geral e especifica e os 
procedimentos técnicos operacionais para a 
elaboração do Plano de Ordenamento do entorno 
da Estação Ecológica do lquê, na escala 
í:100.000. ~~~~~~-~~~ 
Definição dos estudos básicos que serão 
necessanos para subsidiar o Plano de 
Ordenamento em questão, com a metodologia e 
os procedimentos operacionais a serem utilizados, 
de forma detalhada com especificação para cada 
levantamento, na escala 1.100.000. 
Elaboração da minuta do documento, para ser 
avaliado .eela_equipe da contratante. 
Elaboração e editoração do documento final 

r: 

r 
r: 
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r: 

r: 

r: 
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11 - Custo total dos serviços a serem contratados e fonna de pagamento 

11.1 ~ Custo total dos serviços a serem contratados: 
Os serviços prestados para viabilização do produto solicitado, através deste 
termo de referência, serão remuneradas da seguinte forma: 

Honorário pelo serviço prestado, incluindo Alimentação/ hospedagern:R$9.100,00 
Passagem: R$ 900,00 

r OBS: A forma de contratação dos serviços e o custo da hora/consultoria, foram 
pré estabelecídos de acordo com normas do PPG7 

11.2 - Forma de pagamento: 
• 30% no ato da assinatura do contrato, para cobrir as despesas iniciais. 
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• 20% após a entrega da minuta do documento em questão e aprovada pela 
UNSEPLAN. 

• 50% após a entrega do documento na versão final, conforme descrito no item 
9, 

12 - Qualificação 

• Profissional com formação básica em Geociências ou com experiência 
comprovada nessa área. 
Ecológo com nível de doutorado . 
Experiência comprovada em trabalhos semelhantes no Estado . 
Disponibilidade de deslocamento para Cuiabá 
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13 - Supervisão 

A supervisão estará a cargo da equipe SEPLAN/MT e da Unidade de Apoio 
(UA). 

14 - Estratégia de Execução '\,r </,'" 
-..; 'r 

. -, ' 
O trabalho dessa consultoria deverá ser realizado em parceria com o outro 

consultor que será contratado para definir o Plano de Ordenamento do Entorno da 
Área Indígena Serra Morena. Os técnicos da SEPLAN-MT, participarão de todas 
as etapas desse Projeto, de forma que ao final do processo, os mesmos estejam 
capacitados para executar Projetos dessa natureza nas outras Áreas Especiais da 
região Noroeste do Estado. 

15 - Elementos disponíveis 

O consultor disporá de condições--especiais- para o desenvolvimento de suas 
atividades, tais como: passagens, veículos para viagem de campo, imagens de 
satélites Landsat, acesso aos levantamentos do Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso e o apoio da equipe UA/SEPLAN-ZEE. 

16 - Consultor Selecionado 

17 - Responsáveis pela Seleção 

SEPLAN-MT e Unidade de Apoio do PPG7/ FEMA-MT. 

Cuiabá-MT, 14 de julho de 1.998. 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 
(SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 
NOROESTE DE MATO GROSSO -PGAI-MT 

r 
r: 
r: 
r- 

Termo de Referência para contratação de 
consultoria para definição da metodologia 
e dos procedimentos metodológicos para o 
Zoneamento Etno AmbientaJ, da região 
noroeste do Estado de Mato Grosso, escala 
1:100.000. 

SEPLAN--MT 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS (SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE 
DE MATO GROSSO -PGAI-MT 

r: 

(' 

Termo de Referência para contratação de consultoria para definição da 
metodologia e dos procedimentos metodológicos para a elaboração do 
Zoneamento Étno Ambiental em duas áreas indígenas na região noroeste do 
Estado de Mato Grosso, escala 1 :100.000. 

r: 1 - Código de TOR: FEMA/MT/04/98 

2 - Componente do SPRN; Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

r: 
Í' 

3 - Subcomponente: Zoneamento Ecológico-Econômico 

4 - Contexto e Justificativa. 
r> 

r, As áreas onde serão desenvolvidos os estudos se localizam nos municípios 
de Juína e Brasnorte. No município de Juina a área escolhida é a do cinta Larga 
enquanto que no município de Brasnorte é a do Erikbatsa. 

A área do Cinta Larga(Serra Morena), compreende uma área de ·1478.36 
Km2 constituída por uma população de 157 índios. A área encontra-se a 800 Km 
da Capital. 

A área indígena Erikbatsa, localiza-se no município de Brasnorte numa 
área que compreende 799,35 Km", distante 650 Km da capital, cuja população é 
constituída de 860 índios. 

A área indígena do Cinta Larga, vem ao fongo dos últimos anos sofrendo 
uma influência muito grande, principalmente através da entrada de rnadereiros. 
garimpeiros e posseiros, influência esta que está modificando totalmente seus 
costumes, e sua identidade. Assim sendo, é uma área relativamente antropizada 
com modificações consideráveis no que se relaciona a Fauna e flora e em especial 
na sua cultura. 

Já a área Erikbatsa no município de Brasnorte. comparando com a anterior 
está relativamente pouco antropizada, com pouca influência do branco, 

r: 

r 
r 
r- 

r 
r 
r 
r: 
r> 
r 
r: 
r: 



r> 

r: 
r» 

r 
,...-- 

r>. 

r>. 

r 

r: 
r, 
r 
r: 
r 
r 
r 
r 
r> 
r: 
r- 
r: 

" ~/ ... 

mantendo-se portanto seus costumes, e sua identidade, neste sentido, procura-se 
através deste estudo, fazer um Zoneamento Etno-Arnbiental nas duas áreas, já 
que as mesmas encontram-se inflüênciadas de formas diferentes. 

4.1 - Justificativa , 
1 
! 

r Diante das constantes invasões e assédios do homem branco as terras 
indígenas com conseqüentes influências a esses povos, principalmente no que se 
refere a destruição do meio ambiente como um todo, em especial aos danos 
causados a fauna, flora e suas culturas, necessário se faz, a elaboração de um 
Zoneamento Étno Ambiental. Entretanto, este estudo de zoneamento devido a 
sua complexidade e urna vez que trabalha com equipes multidisciplinares e ainda 
reracionada com a cultura indigenas. necessita-se da contratação de dois 
consultores, para coordenar, cooexecuíar e em especial para definir juntamente 
com os técnicos do Estado uma metodologia que atenda e subsidie o 
Zoneamento Élno Ambiental. 

Um dos consultores envolvidos neste projeto, terá que elaborar a 
metodologia dos estudos básicos (físico, biótico e sócio-econômico) e seus 
procedimentos operacionais, enquanto o outro tenha de preferência conhecimento 
na área de antropologia, uma vez que será o elo de ligação entre os estudos 
básicosüernáticos) e a cultura indígena. 

Vale ressaltar ainda que este Zoneamento mostre e especifique suas 
potencialidades para que as comunidades indígenas tenham consciência dos 
recursos e dos valores naturais existentes em suas áreas e não venham no futuro 
bem próximo a acabar corn essas riquezas tão belas que a natureza levou 
milhões de ano para criá-las. 

5 - Objetivos. 

Este termo de referencia tem como objetivo a contratação de dois 
consultores para definir em conjunto a metodologia e os procedimentos 
metodológicos para a elaboração do Zoneamento Etna-Ambiental em duas áreas 
indígenas com características diferentes. 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

6.1 - Sintetizar as informações já existentes sobre recursos Naturais da 
região Noroeste do Estado de Mato Grosso, através dos estudos existentes 
(projetos, teses, mapas, monografias, relatórios técnicos, etc ) organizando estas 
informações num relatório que será fornecido a SEPLAN/UA. 

6.2 - Elaborar uma metoc.lologia em conjunto com os técnicos do Estado 
para implantação do Zoneamento Etno Ambiental nas referidas áreas. 

6.3 - Detalhar quais os temas (físico, biótico e sócio-econômico) que serão 
estudados para subsidiar o Zoneamento Etna Ambiental. 



6.4 - Detalhar os procedimentos operacionais para cada tema 
conjuntamente com os técnicos do Estado para subsidiar este Zoneamento. 

6.5 - Elaborar o planejamento de viagens de reconhecimento da área para 
colher subsídio na definição do Zoneamento Etna Ambiental. 

r"" 

r-- 7 - Abrangência 
r- 

r: 
r 

As atividades a serem desenvolvidas pela Consultoria abrangem o Projeto 
de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso. 
compreendida pelos municípios de Juina, -Juruena, Aripuanã, ·G-astanheir-a e 
Cotriguaçu no Subprogrma de Políticas de Recursos Naturais, no seu 
subcomponente Zoneamento Ecolópico-Econôrnico. 

r: ·8 - Produto 

0 

r 

r: 

r 

r: 

r: 

Os Contratados deverão trabalhar em conjunto e apresentarem como resultados 
dos seus trabalhos, documentos com os seguintes produtos: 

8.1 - Elaboração da Metodologia o mais detalhada possível de modo que 
atenda a execução do Zoneamento Etno Ambiental. 

8 2 - Detalhar quais os temas do meio (Iisico, biótico e sócioeconômlco) 
que serão estudados para subsidiar o Zoneamento Elno Ambiental. 

8.3 - Detafhar os procedimentos operacionais para cada tema 
conjuntamente com os técnicos do Estado para subsidiar o Zoneamento. 

8.4 - Capacitar os técnicos da SEPLAN já que os mesmos participarão 
junto com o consultor de todas as etapas do trabalho. 

9 - Forma de Apresentação 

Os relatórios deverão ser apresentados de acordo com as normas da 
ABNT, em forma de mihuta, para análise e aprovação para a versão final. 

Os documentos serão apresentados em língua portuguesa, em papel 
formato A4, com duas cópias e em arquivo digital. 

10 - Prazos 

O período para a reatizaçáo da Consultoria será de um meses para o 
consultor na área de Antropologia e de um rnês e meio para o consultor na área 
do meio físico, biótico e Sócio-econômico. contados a partir da assinatura do 
contrato. 
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11 - Cronograma de trabalho l' 
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~· 
Mês Período de Trabalho _Carga horária _____ ---------------· -------------·· 
Outubro 30 dias 8(oito) horas diárias 
Novembro 15 dias 8(oito) horas diárias 

r: 12 - Custo total dos serviços a serem contratados e forma de pagamento 

·12.1- Custo total dos serviços a serem contratados: 

Honorário 
consultor (Antropólogo),incluindo alimentação 
01 passagem para outro Estado 

4.500,00 
900,00 

r. 
TOTAL~ 5.400,00 r. 

rr-. Consultor (Diagnóstico), incluindo alimentação 
01 passagem para o outro Estdo 

6.900,00 
900,00 

TOTAL= 7.800,00 

Forma de pagamento:- 

Os pagamentos serão efetuados na mesma proporção para os dois 
consullores, conforrne descriminados abaixo. 

·22.72% corno sinal na assinatura do contrato. 
*10.00% na entrega do relatório de sistematização das informações dos 
dados secundários da região em estudos. 
*10.00% na entrega da primeira versão da metodologia para a definição do 
Zoneamento Etna Ambiental para apreciação das técnicos da SEPLAN. 
~57.28% na entrega definitiva da metodologia previamente aprovada pelos 
técnicos da SEPLAN. 

r 
r 
r: 

r- 12 - Qualificação 

Consultor do meio Físico, Biótico e Sócio-e conôrnico. 
r>. 

Formação básica em Geociências, com nível de Doutorado 
Ter experiência em trabalhos multi e interdisciplinares visando Zoneamento 
Experiência comprovada em trabalhos semelhante no Estado. 

r 



<r: Consultor (Antropólogo). 

Técnico de nível superior que já trabalhou e/ou continua trabalhando com 
comunidades indígenas. 

Ter experiência comprovada com Comunidades lndigenas no Estado. 
Estar disponível para deslocamento para Cuiabá e a Região Noroeste de 

Mato Grosso. 

13 - Supervisão 

A supervisão estará a cargo da equipe/SEPLAN I MT e da Unidade de 
apoio 

14 - Estratégia de Execução 
r 
r- O trabalho da consultoria deverá ser realizado em parceria com os técnicos 

do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico-ZSEE/SEPLAN-MT, que participarão 
de todas as etapas desse Projeto, de forma que ao final do processo os técnicos 
estejam treinados, isto é, aptos a executarem Projetos dessa natureza em outras 
áreas da região do Estado. 

r: 
r: 

r: 
15 - Elementos disponíveis 

·r 

r: 

O consultor disporá de condições especrais para o desenvolvimento de suas 
atividades, tais como: os levantamentos do Diagnóstico Sócio Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso, passagens, veículos para viagem de 
campo, imagens de satélites Landsat e apoio dos técnicos Luzia Ivo de Almeida 
Arima, Dalila Vargas Olivares Sifuentes, Maria Lucldalva Costa Moreira, Juraci 
Ozeda Ala Filho, Marilde Brito Uma, Antonio Abutaka, Luiz Gonzaga, Creuza 
Coelho de S. Bezerra, Lillarn Patrícia Pinto, João Benedito Pereira Sobrinho e 
Maria Aparecida Cerci de Paiva. 

·~ r 

16 - Consultor Selecionado 

r, 
17 - Responsáveis pela Seleção 

(' 

f""'. 
SEPLAN-MT e Unidade de Apoio do PPG7 / FEMA-MT. 

Cuiabá-MT, 13 de junho de 1.998. 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

SUDPROGRAl\1A DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 
(SPRN) 

,,_ r> 
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PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO 
NOROESTE DE MATO GROSSO -PGAI-MT 

r 
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Termo de Referência para contratação de 
consultoria para definição da metodologia e 
dos procedimentos técnicos operacionais 
para a caracterização dos Remanescentes 
Florestais quanto a florística, estrutura e 
potencial madeireiro da Região Noroeste de 
Mato Grosso, escala 1 :100.000. 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 
TROPICAIS DO BRASIL 

SUBPROGRA~IA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 
(SPRN) 

PROJETO DE GESTÃO AI\IBIENTAL INTEGRADA DA REGJÃO 
NOROESTE DE 1\1ATO GROSSO ·-PGAI-MT 

Termo de Referência para contratação de consultoria para definição da 
metodologia e dos procedimentos técnicos operacionais para a 
caracterização dos Remanescentes Florestais quanto a florística, 
estrutura e potencial madeireiro da Região Noroeste de Mato Grosso, 
escala 1: l 00.000. 

1 - Código de TOR : 
FEMA/MT /04/98 

2 - Componente do SPRN ; Projeto de Gestão Ambiental Integrada - 
PGAI-MT 

3 - Subcomponente: Zoneamento Ecológico-Econômico 
Atividade 1.1.8 - Caracterizar a estrutura de remanescentes florestais na 
escala 1:100.000 com a finalidade de identificar o potencial madeireiro 
para dar a FEMA estimativa do potencial de retirada de madeira. 

4 - Contexto e Justificativa. 

·~-. Originalmente, o Estado de Mato Grosso apresentava como cobertura 
florestal 47.017.164,83 ha de florestas, 36.777.230,16 ha de cerrados e 
6.345.875,01 ha do tipo pantanal (Photo Engenharia Ltda, maio/] 997, material 
não publicado). 
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Avaliações procedidas pelo IJ3DF /UFMT( 1982), estimaram, na época 
que 1.709.920 ha de florestas, 3.814.400,00 ha de cerrados e 740.500,00 ha de 
pantanal teriam sido desmatados, perfazendo 6,95% da área total do Estado. 

No Estado, os trabalhos de maior relevância foram os levantamentos 
efetuados pelo RADAMBRASIL (1979), IBDF/UFMT (1982) e em execução 
o Diagnóstico Sócio-Econômico-Ecológico, que se encontra na fase de 
Sistematização de Dados. Tendo em vista as mudanças na estrutura da 
floresta) fica evidente a necessidade de trabalhos que permitam uma avaliação 
atual da florística, estrutura e potencia] madeireiro dos remanescentes 
florestais, objetivando o acúmulo de dados e conhecimento para subsidiar as 
ações de manejo, recuperação e monitoramento dessas áreas. 

5 - Objetivos. 

Os serviços de Consultoria ora propostos objetivam definir a 
metodologia geral e os procedimentos técnicos operacionais para a 
caracterização dos Remanescentes Florestais quanto a florística, estrutura e 
potencial madeireiro da Região Noroeste de Mato Grosso, na escala 
1 :100.000. 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

Revisão e! avaliação dos estudos efetuados no Estado, principalmente os 
dados do DSEE da Região Noroeste quanto à estrutura dos Remanescentes 
Florestais, nas escalas 1: 1.500.000 e 1 :250.000; 

. Definição da metodologia e procedimentos técnicos operacionais para a área 
de estudo; 

. Elaboração de minuta da metodologia e procedimentos técnicos 
operacionais para a aprovação da equipe contratante; 

. Apresentação da versão final do documento. 
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7 - Abrangência 

r 

As ativídades a serem desenvolvidas pela Consultoria abrangem o 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso, 
compreendida pelos municípios de Julua, Juruena, Aripuanã, Castanheira e 
Cotriguaçu perfazendo um total de 108.624,50 Km2, no Subprograma de 
Políticas de Recursos Naturais, no seu subcomponente Zoneamento 
Ecológico-Econômico, através de estudos específicos, como a Caracterização 
dos Remanescentes Florestais quanto a floristica, estrutura e potencial 
madeireiro, escala 1: 100 .000 
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8-Produto 

r'· 
O Contratado deverá apresentar como resultados dos seus trabalhos o 

documento em forma de um relatório técnico contendo os seguintes produtos: 

r • Metodologia geral para a Caracterização dos Remanescentes Florestais, 
quanto a.florística, estrutura e potencial madeireiro, escala 1:100.000. 

• Metodologia específica e os procedimentos técnicos operacionais para os 
estudos. 

r 
r 

9 - Forma de Apresentação 

r: 
O produto será apresentado em forma de re1atório técnico, contendo 

metodologia e os procedimentos técnicos operacionais de acordo com as 
normas da ABNT, em forma de minuta, para análise e aprovação pela 
UA/SEPLAN, como condição para a elaboração da versão final e liberação de 
pagamento. 

r 
r 
r 
r 
r 
r. 

O documento será apresentado em língua portuguesa, em papel formato 
A4, com três cópias, encadernados e em arquivo digital. 
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10- Prazos 

O período para a realização da Consultoria do que trata este Termo será 
de O 1 mês, a contar a partir de sua assinatura. 

r 
r 
r- 11- Cronograma de trabalho 
r: 
.r: 
'- 

ATIVIDADES J8 quinzena 2ª quinzena 

Revisão e avaliação dos estudos efetuados no ......... 
Estado, principalmente os dados do DSEE da ·- noroeste, quanto à estrutura dos regiao 
Remanescentes - .... Florestais, nas escalas 
1: 1.500.000 'e 1 :250.00Ô 
Definição" -da-· .metodologia e procedimentos ············· .. , ..... 
técnicos 012erncionais 2ara a área de estudo. - 
Elaboração de minuta e procedimentos técnicos .............. . ........ 
operacionais para aprovação da equipe 
contratante. 

Apresentação final do documento. . ............ 

· -, r. 

12-Custo 

r: 

Os serviços ora contratados, através deste TOR, serão remunerados da 
seguinte forma: 
Honorários/alimentação .3.360,00 
Passagem 900,00 

r. 
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OBS.- A forma de contratação dos· serviços e o custo da hora/consultoria, 
foram pré estabelecidos de acordo com normas do PPG7. 
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13 • Forma de pagamento: 

O pagamento dos honorários serão efetuados da seguinte forma: 

- r 
r- 

• 30% no ato da assinatura do contrato, para cobrir as despesas iniciais. 
• 70% após a entrega do documento na versão fina], conforme o que trata o 

item 8, deste termo. 

r 

r 
r: 

14 - Qualificação 

O candidato a esta Consu1toria deverá ter como requisitos básicos , a 
graduação em Biologia, Botânica ou Engenharia Florestal, com nível de 
doutorado, com especialização em Ecologia. 
Ter experiência comprovada em pelo menos um trabalho semelhante no 
Estado de Mato Grosso e estar disponível para deslocamento 'para Cuiabá e a 
região Noroeste de Mato Grosso, no período de realização do Projeto. 

15- Supervisão 

r 
r: 
r- 

O acompanhamento e a supervisão dos trabalhos ficará a cargo da 
Coordenadoria do Meio-Biótico/Uso e Ocupação do Solo da SEPLAN-MT e 
da Unidade de Apoio da FEMA-MT. 

16- Estratégia de Execução 

O trabalho da consultoria deverá ser realizado em parceria com os 
técnicos da Coordenadoria do Meio-Biótico/Uso e Ocupação do Solo da 
SEPLAN-MT, que participarão de todas as etapas dos trabalhos dos 
Levantamentos do Potencial Madeireiro da Região, de forma que ao fim do 
processo os técnicos estejam treinados e os dados sejam confiáveis para 
orientação dos trabalhos de conservação, manejo e recuperação. 

·r 
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r 17- Elementos disponíveis 

Para a elaboração da metodologia será disponibilizado ao Consultor os 
documentos e materiais seguintes: 

. Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste do 
Estado-PGAl-MT; 

. Os produtos do Diagnóstico Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de 
MT, principalmente dos temas Vegetação/Uso do Solo, nas escalas 
1:1.500.000 e 1:250.000; 

. As instalações e os equipamentos da SEPLAN enquanto o mesmo 
permanecer no Estado; 

·/'"', 
. Veículo e motorista à disposição, para os levantamentos necessários 

em vários órgãos do Estado. 
r' 
r 
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0 19- Responsáveis pela Seleção 
~ . . i . 

18- Consultor Selecionado 
. . , • ! .·. j 

0 .·~ 

0 .Equipe SEPLAN/MT, Unidade de Apoio da f'EMA-Ml' . 
. . ~ .. 

Cuiabá-M'í', 13 de julho de 1.998 
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 

Oficio n.0 114/UA~SPRN/PPG7 
Culabá, 1 O de Agosto de 1998 

Prezada Senhora, 

Em atenção ao. ofício n.º 108/ZEE/98 dessa Secretaria, estamos 
encaminhando a Vossa Senhoria, as orientações para reformulação dos 
Termos de Referência abaixo relacionados: 
'+ Atividade 1.1.1. - "Termo de Retetêncie para a Contratação de 
Consultoria para Coordenar e Assessorar a equipe SEPLAN no seminário de 
divulgação dos resultados do Projeto de Zoneamento Sócio-Econômico 
Ecológico do Estado de Mato Grosso na escala 1:250.000 - ZSEEIMT, às 
Prefeituras e Entidades Organizadas da Região Noroeste"; 
<+- Atividade 1.1.2. - "Termo de Referência para Contratação de Consultoria 
para Estudo de Reconhecimento em Areas Indicadas com Potencial para 
Assentamentos Rurais"; 
'-+ Atividade 1.1.4. - (i)"Tenno de Referência para Contratação de 
Consultoria para a Definição da Metodologia e dos Procedimentos 
Metodológicos para a Elaboração do Plano de Ordenamento do Entorno das 
Areas lndfgenas e Unidades de Conservação, da Regi§o Noroeste do 
Estado de Mato Grosso, escala 1:100.000"; (ii)"Tenno de Referfmcía para 
contratação de Consultoria para a Definição da Metodologia Geral e 
Especifica e do Procedimentos Técnicos Operacionais para a Elaboração do 
Plano de Ordenamento do Entorno da Area Indígena Serra Morena da 
Região Noroeste do Estado de Mato Grosso, Escala 1:100.000" - Consultor 
com formação em Antropologia; (iii)'Tenno de Refe~ncia para contreteçêo 
de Consultoria para a Definíçfio da Metodologia Geral e Especifica e do 
Procedimentos Técnicos Operacionais para a Elaboração do Plano de 
Ordenamento do Entorno da Area Indígena Serra Morena da Região 
Noroeste do Estado de Mato Grosso, Escala 1:100.000" - Consultor com 
formação em Geociências e (iv)"Termo de Referência para contreteçõo de 
Consultoria para a Definição da Metodologia Geral e Específica e do 
Procedimentos Técnicos Operacionais para a Elaboração do Plano de 
Ordenamento do Entorno da Estação Ecológica do tqué, da região Noroeste 
do Estado de Mato Grosso, Escala 1:100.000"; 
._.. Atividade 1.1.5 "Termo de Referência paro Contratação de Consultoria 
para a Definição da Metodologia e dos Procedimentos Metodológicos para o 
Zoneamento Etno Ambiental, da regifio noroeste do Estado de Mato Grosso, 
Escala 1: 100.000"; 
•...•. Atividade. 1.1.6. "Contratação de Consultoria para Definir Metodologia/ 
Procedimentos Metodológicos para Estudos em Areas de 

Rua D, S/Nº - Prédio do Antigo DOP - Palácio Paiaguás - Centro Polltico Administrativo 
Fones: (065) 313-2054 I 3296 / 2212 - Fax: (065) 644-2566 - Cuiabá - MT 
e_n,ail: fema_mt@nutecnet. com. br - Ouvidoria Ambiental - 800 - 3838 
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GOVE'.RNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 

Assentamentos (Ocupada e Não Ocupada), em Atnbieniee de Fforesta 
Troptce! Amazônica" e; 
~ Atividade 1.1.8. "Termo de Referl3nc;a para contrataçf1o de Consultoria 
para a Definiçl1o da Metodologia Geral e Especifica e do Procedimentos 
Técnicos Operacionais para a Cerectenzeçõo dos Remanescentes 
Florestais quanto a Florfstíca, Estrutura e Potencial Madeireiro da RegifJo 
Noroeste de Mato Grosso, escala 1: 100. 000". 

' 

Na oportunidade renovamos a Vossa Senhoria nossos protestos de 
. estima e apreço 

Atenciosamente, 

EULINDA ~~~POS LOPES 
Coordenadora do GT-MT/SPRN/PPG7 

li.ma Sr.ª 
MÁRCIA S. P. RIVERA 
M.D. Coordenadora do Projeto ZSEE/SEPLAN 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 
NESTA 

Rua D, S/Nº - Prédio do Antigo DOP - Palácio Paiaguás - Centro Político Administrativo 
Fones: (065) 313-2054 I 3296 / 2212 - Fax: (065) 644-2566 - Cuiabá - MT 
e_mail: fema_mt@nutecnet. com. br - Ouvidoria Ambiental - 800 - 3838 
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Atividade t .1.1 
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1. Item 4 - O Projeto de Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado de Mato 
Grosso na escala 1 :250.000 - ZSEE/MT ainda não foi terminado. A consolidação dos 
dados secundários do Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico na escala 1 :250.000 não 
contém subsídios suficientes para a completa definição dos problemas que afligem a 
região Noroeste. Especificar quais os resultados que o projeto ZSEE já dispõe e que 
seriam apresentados nos Seminários. 

2. Item 4.1 - Apresentar Figuras. Quando citar valores citar fonte e ano. 
3. Item 5 - Retirar a palavra conferencistas. 
4. Item 8 - Inserir técnicos da FEMA que estão executando as atividades do PGAI no 

treinamento para a apresentação. 
5. Item 9 - Os prazos estão mal dimensionados em relação aos tempos de deslocamento da 

equipe. 
6. Item 10 - Os custos estão acima do custos praticados para este tipo de atividade. 
7. Item 11 - O DSEE não foi suficientemente divulgado tornando o item de conhecimento 

sobre o DSEE um fator limitante na escolha do consultor. 
8. Item 12 - O acompanhamento e a supervisão das atividades e dos produtos deverão ser 

feitos pela equipe técnica (FEMA-SEPLAN) e coordenação da PGAI-MT. 
9. Item 13- Inserir a equipe técnica da FEMA. 
10. Item 14 - Os dados elencados já estão disponíveis? 
11. Item 16- lncluir UNSPRN/PPG7. 
12. Indicar local de trabalho de campo e de gabinete. 
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Atividade 1.1.2 

r: 

l. Item 4.1 - Apresentar as Figuras citadas. A subcompartimentação especificada no item 
4.1 apoia-se em qual publicação Z; 

2. Item 4.2 - Itenizar o item Justificativas, 
3. Item 5 - Este termo de referência não visa a identificação e sim "reconhecimento". 
4. Item 6 - Não contemplam atividades de campo essenciais para o entendimento e para a 

averiguação de variáveis sócio-ambientais necessárias a definição de metodologias para 
o estudo das áreas. A bibliografia a ser utilizada deverá ser a mais atual possível (de 
preferência do DSEE/1997. As áreas ainda não foram selecionadas, portanto não há 
como indicar a escala a ser utilizada para a realização dos trabalhos de consultoria. A 
legislação referente ao assunto não foi contemplada; 

5. Item 7 - As áreas terão que ser indicadas para o estudo pela atividade J .1.2. como 
disposto no PGAJ-MT. Não há como prever a área antes de haver uma definição da 
atividade 1.1.2. Como as áreas ainda não foram definidas, a abrangência deve ser "duas 
áreas de assentamento (ocupada e não ocupada), localizadas na Região Noroeste e que 
serão selecionadas a partir dos resultados da atividade 1.1.2. 

6. Item 8 - Na descrição do produto deve ficar claro que o estudo ou metodologia são para 
duas áreas a serem definidas na atividade 1.1.2. Esclarecer que as metodologias serão 
para a realização de estudo em áreas de assentamento ocupadas e outra não ocupada. A 
metodologia deve ser adaptada à região Noroeste, portanto deve ser previsto trabalho de 
campo em duas áreas selecionadas que já foram indicadas pela atividade l.1.2. J. 
Deverão ser especificados os mapas que serão apresentados pela consultoria. 

7. Item 9 - Apresentação do trabalho também em meio digital (mapas, relatórios, tabelas, 
etc.); 

8. Item 10 - Incluir trabalhos de campo. 
9. Item 11 - Forma de pagamento e valor da consultoria. Os custos dos serviços devem ser 

coerentes com a qualificação do profissional a ser selecionado. 
l O. Item 12 - A qualificação do profissional a ser selecionado para a definição das 

metodologias adaptadas a Região Noroeste deve ser compatível para desenvolver e 
alcançar os resultados esperados. Seu curriculum vitae deve ser comprovado através de 
ART's demonstrando a execução de vários trabalhos semelhantes aos descritos no termo 
de referência. 

11. Item 13 -O acompanhamento e a supervisão das atividades e dos produtos deverão ser 
feitos pela equipe técnica (SEPLAN/FEMA) e aprovados pela coordenação do PGAI 
MT 

12. Item 14 - Deve ser inserido: a participação dos técnicos do GT/MT e dos técnicos dos 
municípios o local de execução dos trabalhos devem ser os municípios da Região 
Noroeste e em Cuiabá. 

13. Item 15 ~ Os produtos elencados a serem disponibilizados já foram publicados ? Se não 
foram é interessante uma pré-discussão dos mesmos antes de serem usados pelo 
consultor para suas considerações. 

14. Item 17 - Incluir a UA/SPRN/PPG7; 
15. Indicar local de trabalho de campo e de gabinete. 
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Atividade 1.1.4 

l. Item 4 - Apresentar Figuras. Quando citar valores citar fonte e ano (Apresentar as 
bibliografias citadas). Não foram contextualizadas as outras áreas indígenas. 

2. Item 4.1 - Não foi justificado o porque da escolha da área indígena selecionada. Caso 
haja necessidade devem ser elaborados dois termos de referência (uma para a área 
indígena e outra para a unidade de conservação). 

3. Item 6 - As informações existentes sobre a região estão na escala 1:250.000 e o 
trabalho a ser executado está pleiteado na escala 1: 100.000. Esclarecer melhor como se 
dará o aproveitamentos destas informações numa escala mais detalhada. Quais técnicos 
trabalharão em conjunto com o Consultor. Especificar quais temas serão estudados (não 
há razão para deixar esta atividade para o consultor). 

4. Item 7 - Uma vez que as áreas indígenas escolhidas tem sua área restrita não é 
necessário abranger os outros municípios 

5. Item 10 - Colocar também a atividade de campo e seus prazos. O prazo está 
superestimado em função do objetivo do trabalho: definição de metodologias. 

6. Item 11 - Os custos estão acima do custos praticados para este tipo de atividade. 
7. Item 12 - O nível de Doutorado exigido está acima dos padrões exigidos para este tipo 

de trabalho. A especialização exigida em Ecologia da Paisagem limita a escolha de 
profissionais para este tipo de atividade. O principal para esta situação, em função das 
peculiaridades da região, seria experiência comprovada em trabalhos semelhantes na 
região amazônica ou no Estado. 

8. Item 13 - O acompanhamento e a supervisão das atividades e dos produtos deverão ser 
feitos pelos técnicos da SEPLAN- FEMA e coordenação do PGAI-MT. 

9. Item 14 - Incluir os técnicos da FEMA e da FUNAI e dos rnunicipios. 
10. Item 17- Incluir a UA/SPRN/PPG7. 
1 1. Os outros três termos de referência estão se superpondo ao termo geral uma vez que 

para a definição de metodologias faz-se necessário apenas uma consultoria. 
12. Indicar local de trabalho de campo e de gabinete. 
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Atividade 1.1.5 

r. 

1. Capa - O título deveria referir-se apenas às duas áreas piloto. 
2. Item 4 - Apresentar Figuras. Quando citar valores citar fonte e ano. Não foram 

contextualizadas as outras áreas indígenas. 
3. Item 4.1-No PGAI não estão identificadas as áreas indígenas em que seriam realizadas 

o Zoneamento Etno-ambiental. No TOR devem ser estabelecidos os critérios para a 
seleção das áreas e a sua definição deverá se realizada com a Comissão regional de 
acompanhamento do projeto dos municípios e GT/MT. Não foi justificada a contratação 
de dois consultores. Caso haja necessidade devem ser elaborados dois termos de 
referência (um para cada consultor). 

4. Item 5 -Definir qual a diferença entre metodologia e procedimentos metodológicos. 
Identificar as características de cada área. Porque dois consultores ? Esclarecer ! 

5. Item 6 - As informações sintéticas sobre recursos naturais da região noroeste não são 
necessárias pois estas estão levantadas no DSEE/MT. Os relatórios/produtos devem ser 
entregues também para o PGAI/MT. Quais técnicos trabalharão em conjunto com o 
Consultor. Especificar quais temas serão estudados (não há razão para deixar esta 
atividade para o consultor). Incluir as ações de campo necessárias à implementação da 
atividade. 

6. Item 7 - Uma vez que as áreas indígenas tem sua localização definida não é necessário 
abranger os outros municípios da Região Noroeste. Incluir Brasnorte. 

7. Item 8 - Na descrição dos produtos devem ser especificados os princípios , critérios 
básicos, elementos mínimos, adequação à área prioritária sob as quais a metodologia 
deverá ser elaborada. Especificar quais os temas do meio físico, biótico e sócio 
econômico serão estudados como forma de subsídio para o Zoneamento Etno 
ambiental. Apresentar os produtos em meio magnético também. Incluir os técnicos da 
FEMA e das instituições do GT (FUNAT , CATEMT). Definir a finalidade dos 
procedimentos operacionais em relação aos temas. Incluir o relatório das atividades de 
campo 

8. Item 10 - O prazo é insuficiente para etapas de campo necessárias à complementação 
das atividades. 

9. Item 11 - O cronograma precisa ser melhor detalhado em função das atividades 
10. Item 12 - Os custos estão acima do custos praticados para este tipo de atividade. A 

forma de pagamento pode ser melhor definida a partir de melhor definição das 
atividades/produtos. 

11. Item 13 (Qualificação) - O nível de Doutorado é desejável, porem não deve ser 
excludente (vide trabalho dos GT's da FUNAI). A presença de dois consultores apenas 
para a definição de metodologias não é necessário. Necessário seria se o trabalho fosse 
de levantamento em campo (vide Metodologia para levantamento de campo dos GT's - 
FUNAI). . 

12. Item 14 (Supervisão) - O acompanhamento e a supervisão das atividades e dos 
produtos deverão ser feitos pela equipe técnica (SEPLAN/FEMA) e pela coordenação 
do PGAI-MT· 

13. Item 15 (Estratégia de Execução) -Suprimir "condições especiais" e substituir por 
"condições necessárias". Incluir os técnicos da FEMA, FUNAI e municípios 

14. Item 16 {Elementos Disponíveis) - Incluir os técnicos da FEMA: Jean Cario Corrêa 
Figueira, Edson Bosco de Almeida e Rosana Viegas a FEMA e as Entidades 
Participantes. · 

15. Item 18 (Responsáveis pela Seleção) - Incluir a UA/SPRN/PPG7. 
16. Indicar local de trabalho de campo e de gabinete. 
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* Devem ser reunidas as atividade 1 .1.6.1. com l. l .2. e l. l .2.1 em um único Termo. 

Atividade 1.1.6.1. 

r: 

r 
r. 

1. Mudar o título e incluir a palavra "duas" áreas .... 
2. Item 4.1 - Apresentar as Figuras citadas. A subcompartimentação especificada no item 

4. 1 apoia-se em qual publicação? 
3. Item 4.2 - Itenizar o item Justificativas; 
4. Item 6 - Não contemplam atividades de campo essenciais para o entendimento e para a 

averiguação de variáveis sócio-ambientais necessárias a definição de metodologias para 
o estudo das áreas; 

5. Item 7 - As áreas terão que ser indicadas para o estudo pela atividade 1.1.2. como 
disposto no PGAI-MT. Mudar "posteriormente" para "anteriormente". Não há como 
prever a área antes de haver uma definição da atividade 1 .1.2. Como as áreas ainda não 
foram definidas, a abrangência deve ser "duas áreas de assentamento (ocupada e não 
ocupada), localizadas na Região Noroeste e que serão selecionadas a partir dos 
resultados da atividade 1.1.2. 

6. Item 8 - Na descrição do produto deve ficar claro que o estudo ou metodologia são para 
duas áreas a serem definidas na atividade 1.1.2. Esclarecer que as metodologias serão 
para a realização de estudo em áreas de assentamento ocupadas e outra não ocupada. A 
metodologia deve ser adaptada à região Noroeste, portanto deve ser previsto trabalho de 
campo em duas áreas selecionadas que já foram indicadas pela atividade 1.1.2.1 

7. Item 9 - Apresentação do trabalho também em meio digital (mapas, relatórios, tabelas, 
etc.); 

8. Item 10 - Incluir trabalhos de campo. 
9. Item 11 - Forma de pagamento e valor da consultoria. Os custos dos serviços devem ser 

coerentes com a qualificação do profissional a ser selecionado. 
10. Item 12 - A qualificação do profissional a ser selecionado para a definição das 

metodologias adaptadas a Região Noroeste deve ser compatível para desenvolver e 
alcançar os resultados esperados. Seu curriculum vitae deve ser comprovado através de 
ART's demonstrando a execução de vários trabalhos semelhantes aos descritos no termo 
de referência. 

11. Item 13 - O acompanhamento e a supervisão das atividades e dos produtos deverão ser 
feitos pela equipe técnica (SEPLAN/FEMA) e aprovados pela Coordenação do PGAI 
MT. 

12. Item 14 - Deve ser inserido: a participação dos técnicos do GT/MT (FEMA, INCRA e 
INTERMAT) e dos técnicos dos municípios. O local de execução dos trabalhos devem 
ser os municípios da Região Noroeste e em Cuiabá. 

13. Item 15 - Os produtos elencados a serem disponibilizados já foram publicados? Se não 
foram é interessante uma pré discussão dos mesmos antes de serem usados pelos 
consultor para suas considerações 

14. Item 17 - Jncluir a UA/SPRN/PPG7 
15. Indicar local de trabalho de campo e de gabinete. 
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ATIVIDADE 1.1.8 

l. Item 4 - Citar o título, autor, fonte do trabalho. Em se tratando de trabalho não 
publicado ele encontra-se disponível para consulta.(Photo engenharia LTDA, maio/97). 
Citar título autor fonte de IBDF/UFMT, 1992. 
Inserir dados do desmatamento 94 e 95 do SISCOB/FEMA, que são mais atualizados. 

r· 

2. Item 5 e 6 - O objetivo do TOR, para definir metodologia geral não é coerente, pois já 
existem metodologias para levantamento de remanescentes florestais, tendo em vista 
que a primeira atividade do item 6 consta da revisão dos DSEE de remanescentes 
florestais na escala 1:1.500.000 e 1:250.000. O objetivo deste TOR deverá ser a 
contratação de consultoria para assessoramento na execução do trabalho, cujas 
atividades devem estar definidas no TOR. 

3. Item 7 - Na definição da área de abrangência devem ser especificadas as áreas em que 
não serão levantados os remanescentes florestais tais como: áreas antropizadas, UC's, 
áreas indí genas, RESEX, etc. 
Devem ser definidas áreas prioritárias tais como: áreas destinadas a assentamentos, 
entorno das unidades de conservação, etc. 
O prazo, custo e o cronograma de trabalho deverão ser feitos após a definição das 
atividades. 
A estratégia deverá contemplar a participação dos técnicos da FEMA e dos municípios 
e ser coerente' com a abrangência dos trabalhos a serem desenvolvidos. 

4. Item 8- O produto do TOR deve ser relativos aos levantamentos dos remanescentes 
florestais, cuja metodologia deve estar definida no TOR. 

5. Item 14- A qualificação do candidato para este tipo de trabalho a nível de doutorado é 
desejável, porem não pode ser excludente. A ênfase deve ser dada a experiência 
profissional em um número mínimo de trabalhos da mesma natureza igual a 6 e 
trabalhos similares no Estado de Mato Grosso .. 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA· 
PPG7/ SPRN / PGAJ 

Zoneamento Ecológico Econômico 

PROGRAJ\'lA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS Ji'LORESTAS TROPICAIS DO 
BRASIL - PPG7 

SUBI>ROGRAMA DE POLÍTICAS DE RECURSOS NATURAIS- SPRN 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DA REGIÃO NOROESTE DE 
MATO GROSSO- PGAI-MT 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA MAPEAR AS ÁREAS SENSÍVEIS 
COM POTENCIAL PARA ASSENTAMENTO RURAL E DEFINIR E APLICAR 

MODELOS DE ESTUDO PARA DUAS ÁREAS DE ASSENTAMENTO (OCUPADA E 
NÃO OCUPADA) NA REGIÃO NOROESTE DE MA TO GROSSO. 



1. Código do TOR: 

.- 
2. Componente do SPRN: 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI-MT 

3. Subcomponente: Zoneamento Ecológico Econômico 
,,.... 

Atividade 1.1.2 - Mapear as áreas sensíveis com potencial para assentamento rural na Região 
Noroeste de Mato Grosso 

Subatividade 1.1.2. 1 - Definir áreas disponíveis para assentamentos rurais, na 
Região Noroeste de Mato Grosso 

·r- 
Subatividade l. l 2.2 - Realizar estudos de reconhecimento, nas áreas indicadas 

com potencial para assentamento rural. 

Subatividade l. l .2.3 - Elaborar e plotar mapas e relatórios técnicos analíticos 
das áreas selecionadas. 

Atividade 1.1.6 - Definir e aplicar modelos de estudo para duas áreas de assentamento 
(ocupada e não ocupada) na Região Noroeste de Mato Grosso. 

r 
Subatividade 1. 1.6. 1 - Defínir metodologia e procedimentos metodológicos I 

operacionais para o estudo proposto 

·,,.-. 
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4. Contexto e Justificativa 

4.1 Contexto 

É consenso geral, que o estado de Malo Grosso faz parle do processo de 
avanço e expansão da fronteira agrícola do Brasil, para onde se deslocou grande parle da 
população excedente do Sul e Sudeste do País, através do apoio de políticas nacionais de 
incentivos fiscais, créditos subsidiados e grandes projetos de colonização, especialmente para 
ocupação de ecossistemas florestais. 

Quando da ocupação mais intensiva, em meados dos anos 80, o nível geral 
de consciência acerca dos problemas ambientais era praticamente inexistente, em 
contrapartida à política nacional de crescimento econômico e uso indiscriminado dos 
Recursos Naturais. 

Apesar de relativa expansão econômica pela consolidação de um setor 
primário, o modelo de desenvolvimento adotado não garantiu melhoria das condições sociais, 
mas sobretudo, gerou impactos sócio- econômicos e ambientais de naturezas diversas, 
tornando-se necessário; uma nova consciência acerca da importância da qualidade ambiental, 
aprimoramento de legislação específica e implementação de medidas de controle e uso 
sustentado dos espaços territoriais, empreendidas pelos Estados e Municípios. 

. .,-. Neste contexto, encontra-se a região Noroeste de Mato Grosso, localizada 
conforme a figura L a qual corresponde área de atuação do Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada do PPG7/SPRN, onde se distribuem os municípios de Aripuanã, Castanheira, 
Cotriguaçu, Juína e Juruena numa área de 108.621,5 Km2, nos quais serão implementadas 
medidas de monitoramento, fiscalização e controle, tendo como base informações levantadas 
no seu Subcomponente Zoneamento Ecológico Econômico, através de estudos específicos. 

Para viabilizar estudos específicos do PGAI, correspondente às Atividades 
1.1.2 Mapear as áreas sensíveis com potencial para assentamento rural na Região 
Noroeste de Mato Grosso e 1.1.6 - Definir e aplicar modelos de estudo para duas áreas 
de assentamento (ocupada e não ocupada) na Região Noroeste de Mato Grosso, constitui 
objeto deste Termo de Referência, contratação de consultoria para o assessoramento destas 
atividades, ao final das quais, haverá um modelo de estudo básico para subsidiar outros 
estudos/levantamentos semelhantes. 

_,,.. 

Visando subsidiar o entendimento da Região Noroeste de Mato Grosso, 
onde estão localizadas as áreas a serem estudadas, apresentamos a seguir, uma descrição 
sucinta de aspectos ambientais, com base no mapa de unidades naturais e ambientais, 
apresentado na figura 2: (DSEE, J 997) 

-r-- A ocupação desta região ocorreu a partir da década de 50, intensificada no 
período J 970-95, através de projetos de colonização, com destaque para pecuária extensiva, 
agricultura perene, extrativismo vegetal e mineral. 

Em função de sua localização, no extremo noroeste do Estado e de abrigar 
grandes áreas com reservas legais, esta caracteriza-se por um grau muito baixo de 
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apropriação de seu território, em torno de 16,8%. Considerando aspectos naturais e sócio 
econômicos, foi subcompartimentada e analisada da seguinte forma. 

Sub Região A-1. 

Esta Sub Região, possui uma população de 21.522 habitantes, 
predominantemente rural, com niveis de escolaridade e renda muito baixos, o que limita o 
acesso ao mercado de trabalho e indica baixos padrões de qualidade de vida 

A grande demanda sobre seus recursos naturais, ocorre principalmente em 
função: 

• do potencial madeireiro, com destaque para a unidade ( 1 d); 
• de solos que ocorrem com fertilidade moderada a boa na unidade ( 1 b ), embora 

predominando baixas fertilidades 
• e dos jazimentos estaníferos ( 1 a) e auríferos ( 1 c). 

Entretanto, a Região apresenta baixo grau de antropização, cerca de 17% de 
sua superfície, onde predominam atividades pecuárias realizadas com manejo rudimentar, e 
uso restrito com lavouras, geralmente desenvolvidas em solos de baixa a muito baixa 
fertilidade principalmente nas unidades (1 a; 1 c; l d). 

Sub Região A-2. 

Esta Sub Região, em torno de 44.983 habitantes, predominantemente na 
zona urbana, configura atualmente, área de expulsão populacional, cujos níveis de 
escolaridade médio e renda baixa, também dificultam sua inserção no mercado de trabalho e 
indicam nível médio de condições de vida. 

Condições de acessibilidade por rodovias estaduais não pavimentadas e de 
solos mais favoráveis, possibilitaram maior adensamento <la ocupação, na unidade (2b ), onde 
situam-se as sedes de Juína, Castanheira e Juruena, responsáveis pelo apoio urbano de 
serviços à população e à produção. 

Constitui uma Região, na qual 39% destaca predomínio de pecuária de 
corte e uso restrito com lavouras tradicionais ( cerca de 1,7% da área ocupada), tanto em solos 
com fertilidade moderada a alta, como os que eventualmente ocorrem na unidade (2b) quanto 
os de fertilidade baixa a muito baixa nas unidades (2a e 2b). 

O setor industrial, representado por serrarias e indústrias madeireiras , 
beneficiamento de diamantes ( extraídos na unidade 2 b ), constituem atividades em declínio, 
em comparação com o desenho verificado na década de 80, centralizadas em Juína 

',-- Entretanto, a extração madeireira, atividades agropecuanas e atividades 
garimpeiras de diamante), vêm exercendo pressões sobre os territórios indígenas e unidades 
de conservação 

4.2 Justificativas 
:··,l)·.:l e , i 
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Em busca de definir modelo de planejamento voltado ao desenvolvimento 
sustentado, o Governo de Mato Grosso, através do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da 
Região Noroeste do Estado, no seu subcomponente Zoneamento Ecológico Econômico, 
estará desenvolvendo estudos, voltados ao conhecimento dos recursos naturais e sócio 
econômicos a nível regional, bem como estudos específicos em escala de maior detalhe, 
dentre os quais, para subsidiar a implantação de assentamentos rurais. 

Considerando o caráter multidisciplinar do estudo, objeto deste termo de 
referência, necessário se faz contratação de consultoria, para coordenar e coexecutar o 
trabalho que deverá ser realizado em conjunto com a equipe da SEPLAN, FEMA, 
INTERMAT, INCRA e com os técnicos dos municípios abrangidos pelo PGAI. 

Portanto, consideramos necessano contratação de consultoria, cuja 
experiência mais consolidada em estudos multidisciplinares e análise interdisciplinar, 
permitirá melhor decisão sobre as áreas a serem escolhidas e sobre o modelo a ser 
criado/aplicado ao final do estudo , oportunidade em que os técnicos participantes, também 
estarão sendo capacitados no sentido de complementar sua formação multidisciplinar. 

5-0bjetivos 

Este Termo de Referência tem como objetivo, contratar consultoria para 
viabilizar estudos específicos do PGAI, correspondente às Atividades I. 1.2 - Mapear as 
áreas disponíveis com potencial para assentamento rural na Região Noroeste de Ma(o 
Grosso e L 1.6 - Definir e aplicar modelos ele estudo para d nas á rcas de assentamento 
(ocupada e não ocupada) na Região Noroeste de Mato Grosso. Estes estudos visarão a 
mudança nas características atuais da área de assentamentos, procurando solucionar os 
problemas encontrados e a minimização dos impactos elencaclos no Quadro 2 (pág. 21 - 
Projeto PGAI) 

6 - Atividades a serem desenvolvidas 

• Planejar, juntamente com a equipe que participará do estudo, os trabalhos que serão 
realizados, detalhando etapas de escritório e de campo e resultados esperados. 

• Identificar em conjunto com a equipe técnica envolvida áreas de assentamento rural e 
áreas disponíveis-para assentamento rural na região. 

• Realizar em conjunto com a equipe técnica envolvida estudos de reconhecimento, nas 
áreas com potencial para assentamento rural e nas áreas de assentamento rural durante os 
quais a mesma será capacitada em avaliação multi e interdisciplinar. Para subsidiar o 
reconhecimento deverão ser recolhidas nas regiões em estudo elementos indispensáveis a 
comprovação das condições relatadas (fotos, questionários, amostras de solo e de água, 
estudos faunísticos e florísticos expeditos, etc ... ) 

• Em conjunto com a equipe técnica plotar mapas e relatórios técnicos das áreas 
identificadas caracterizando as áreas assentadas e as áreas disponíveis para assentamentos 
rurais na Região Noroeste de Mato Grosso. 

• Selecionar e justificar, após amplo debate e estudo com os assentados e com a equipe 
técnica envolvida e com a Comissão Regional de Acompanhamento do PGJ\1, 2 (duas) 
áreas de assentamento ( ocupada e não ocupada) para serem estudadas. 
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• Elaborar mapas e relatório de aspectos físicos, bióticos e sócio econômicos na escala 
1:100.000, de 2 (duas) áreas de assentamento, indicando os critérios utilizados para a 
escolha e caracterizando as áreas no contexto regional, utilizando as informações do 
Diagnóstico Sócio Econômico Ecológico na escala 1 :250.000 e informações coletadas em 
campo (fotos, amostras de solo e de água, estudos faunísticos e florísticos expeditos, 
estudos de sócio-economia, etc ... ) e nas EP's. Se houverem estudos de detalhe referentes 
aos assentamentos, anteriormente publicados, os mesmos deverão ser anexados ao 
documento principal. 

• Definir metodologia e procedimentos operacionais específicos para serem aplicados nas 
duas áreas de assentamento ( ocupada e não ocupada) selecionadas definindo a escala a ser 
adotada nos estudos, visando a elaboração de projetos de uso e manejo sustentado para as 
propriedades. As metodologias e procedimentos operacionais deverão estar em 
consonância com a legislação referente ao assunto, em especial às normas atualmente 
usadas pelo INCRA e pelo INTERMA T e quando for o caso pelos municípios. Deverão 
ser propostos instrumentos legais e normativos que auxiliem a efetiva aplicação das 
metodologias a serem propostas pelo Consultor. Deverá ser levada em consideração em 
especial a legislação referente ao tema ambiental. 

• Definir critérios para a elaboração de projetos piloto de uso e manejo sustentado para as 
propriedades (área ocupada) tendo como base os aspectos físicos, bióticos e sócio 
econômicos. 

• Promover a participação dos assentados e/ou candidatos em todas as fases do trabalho. 
Para tanto o consultor deverá se deslocar conjuntamente com os técnicos envolvidos aos 
locais de assentamento para levantamento e averiguação de informações. 

• Sugerir formas de organização comunitária para viabilização do uso sustentado das áreas 
de estudo. 

• Elaboração e apresentação (através de palestras) de 3 (três) documentos: o primeiro 
contendo mapas e textos, resultado dos estudos realizados em áreas de assentamento rural 
e áreas indicadas como disponíveis para assentamentos rurais na Região Noroeste de 
Mato Grosso. O segundo, contendo mapas e textos, resultado dos estudos realizados em 2 
( duas) áreas de assentamento rural ( ocupada e não ocupada) destacando, em função dos 
seus aspectos físicos, bióticos e sócio econômicos, os critérios utilizados para seleção, sua 
localização e caracterização O terceiro deverá conter os resultados do assessoramento a 
elaboração dos projetos piloto de uso e manejo sustentado para as propriedades do 
assentamento rural que já está ocupado. Deverão ser detalhadas as metodologias e 
procedimentos operacionais utilizadas para o estudo. 

7 - Abrangência 

Na fase regional o estudo será realizado, em áreas de assentamentos rurais e 
em áreas disponíveis para assentamentos rurais na região noroeste do Estado de Mato Grosso, 
conforme identificação das mesmas junto ao INTERMAT e ao INCRA. Na fase de detalhe os 
estudos serão realizados em duas áreas (ocupada e não ocupada) selecionadas durante os 
estudos e situadas na região noroeste do Estado de Mato Grosso. 

8 - Produto 

O produto, objeto deste termo de referência, compreende 3 (três) 
documentos. Um, contendo mapas e textos, resultado dos estudos realizados em áreas de 
assentamento rural e áreas indicadas como disponíveis para assentamentos rurais na Região 
Noroeste de Mato Grosso. O segundo, contendo mapas e textos, resultado dos estudos 
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realizados em 2 (duss) áreas de assentamento rural (ocupada e não ocupada) destacando, em 
função dos seus aspectos físicos, bióticos e sócio econômicos, os critérios utilizados para 
seleção, sua localização e caracterização. O terceiro deverá conter os resultados do 
assessoramento à elaboração de projetos piloto de uso e manejo sustentado para as 
propriedades do assentamento rural que já está ocupado. Deverão ser detalhadas as 
metodologias e procedimentos operacionais utilizadas para o estudo. 

! 
9 - Forma de apresentação 

[ 
1. 

O documento deverá ser apresentado digitado, na forma de minuta, para ser 
analisado pela SEPEAN/ PEMA, como condição para liberação de pagamento. A edição 
final, deverá ser apresentada em papel formato A4, contendo os documentos discriminados r· 
no ítem 8 - Produtos, ilustrados com figuras, croquis e gráficos, em meio digital, utilizando 
para a edição de textos o processador de texto Word/97. Os mapas deverão ser digitalizados e 
apresentados em meio analógico e digital utilizando o formato UTM. 

10- Prazo 

O produto objeto desta consultoria deverá ser realizado, obedecendo ao 
seguinte cronograma! de atividades: 

Atividades 

r- 

Meses _ ;T]=:T__=r=y-[Lr-sTTl--11s·--·, 
Planejar, juntamente com a equipe que 
participará do estudo, os trabalhos que 
serão realizados, .detalhando etapas de 
escritório e de campo e resultados 
esperados. 

1 t---,---.---1---;---1·--•··--+---- 
Identificar, em conjunto com a equipe 
técnica envolvida, áreas de 
assentamento rural e áreas disponíveis 
para assentamento rural na região. -'--------·----~~-- t---t 1 -t·---l------i------l 
Realizar em conjunto com a equipe 
técnica envolvida estudos de 

reconhecimento, pas áreas. ·--+--+------l----+---·1---•--·•---•--- 
Em conjunto CQm a equipe técnica 
plotar mapas e relatórios técnicos das 
áreas identificadas. 

·---~ -~~ ·---f-----l--~~-~---··t~-~-i.--~-----·1···--·--+--- 

• 

• 

• 

• 

,, r--- 

,·r-- 

Selecionar e justificar, após amplo 
debate e estudo com os assentados e 
com a equipe (écnica envolvida, 2 
( duas) áreas de assentamento (ocupada 

1 e não ocupada) pàra serem estudadas l--f----+--f----t--- 
1 

_ 

Elaborar mapas e'. relatório de aspectos 
físicos, bióticos e[ sócio econômicos na 
escala 1: l 00.000; de 2 (duas) áreas de 
assentamento selecionadas ( ocupada e 
não ocupada} : 

• 

• 

r: 
• Definir metodologia e procedimentos 

:1 



) ) ) 

',r\', J11' ' . ' ; ~ l i . 1 1 
f 

: ( .. 
1 ! '· t 

. ' , ,, ·1· 
1 "'y1: .: l ; ~ I' 1 1 i: t ' , 1' ( ,:. ), 

- . ) ~ ~ ' ' t ,. .. { ,. . ' 

' . "( ·1' 11 
J1 h.··1-:1,,·,d(ar,H'n(u d;lJ h.r;U\1f (} t.1.e 

·1,· ij!•\ (,·t, \ ". 1''.1,·~ \,1''t.',,), . I ,. f.:l l \ t , .' ~1 \..fe·, ,·,,x 

Utl Vttg&loç6o Ntllu1al 
Oesn"KJlorm,r,tu ocornuc alé l 992 

Ili p.,s,11c.lla1 flõlf!ILJ ocomoo srilre 1992 e 1993 

l~i ueernotomeruc ocomuo enue 1993 e 1994 

' I IILkO(JIU[kl t'onle.; DOf..0/FEMA~M.T 

..... -....., 
) \ 

:,, . 

_, 
·1:· 

,,,,, 
• 'I. 



) ) ) ) ) 

__ , 

r ) y- lli r í r r· r 'í- r rr 'r r r r- ) ) - r- rr 1 ,.... , 't: i , -,--- 1,. r r r- -r r , ) 
1 >--'· , h 

1 
• 

·1 · , ., 1 11 'r' !' 1 · \' 
t ' ~.: l ( l (o f \ ( :i 1 ' 1\ J . ~) í () 1. 1t· 11 \ (' •-'/ '\ j , • ( , • I • 1, t • ( { , '-. ._ f . ,.J 1} 1 l \.., 1 1 

•• •• Amazônas 

/ 
I 

Ailpuanõ 

I'' 

\ -, 
',, 

'- ··, 

H' 

1,• 
11·. 

61' 

~ Grosso do'í!ul 

o· ••· 
<Jl/'lll<i>;l'<iAI 

/'> ~' -;.·· 



7;.''!:f"'!#i:~12,,·,:,!J;·;f~~,~1:e;,l'f~)f~~ê'''· ·,1 
- - PGAI-MT 1 ; 

1 
1 

1 

Ilustração 4: 

(' 

1 

1 

1 
i 
1. 

r: 

-· 
~ ATÉ 1992 

2J 1992 A 1993 
al1 1993 A 1994 
• VEGETAÇÃO 

·~ ' OGCC 1 0'11', 1 -.wr 1 '- 

Ql't[I 

,,,... 

r: 

J_Jj 

r 

/""", 


