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Termo de Referência nº 2017.0208.00042-5 

Contratação de serviços consultoria de pessoa jurídica para promover a 

atualização das Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e 

Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do Pampa. 

 

1. Projeto 

1.1 Este Termo de Referência deverá ser executado no âmbito do Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade 

e Florestas e o FUNBIO para  promover os estudos de atualização de áreas prioritárias 

para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, 

e apoio à difusão de informações sobre a biodiversidade brasileira por meio da 

digitalização e publicação on-line de uma coleção de obras raras essenciais em 

biodiversidade das bibliotecas brasileiras. 

 

2. Unidade demandante 

2.1 A unidade demandante dessa contratação é o Departamento de Ecossistemas, 

vinculado à Secretaria de Biodiversidade e Florestas – SBF, do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA. 

 

3. Objetivo da contratação 

3.1 Contratação de serviços de consultoria de pessoa jurídica para atualizar a Base de 

dados e os Mapas de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição 

dos Benefícios da Biodiversidade do Pampa, conforme orientações da Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas –SBF/MMA. 

 

4. Da necessidade e da justificativa da contratação 

4.1 O planejamento das ações de conservação necessita de uma base de dados e 

informações especializados, preferencialmente validados, visando apontar prioridades e 

otimizar os recursos destinados para essas finalidades. Entre 1997 e 2000, o Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO 

realizou, pela primeira vez, uma ampla consulta para a definição de áreas prioritárias para 

conservação nos biomas brasileiros, incluindo ainda o Pampa. 

4.2 O processo permitiu identificar as áreas prioritárias e elencar as principais ações para 

gestão da biodiversidade. Esse processo foi instituído formalmente pelo Decreto nº 5.092, 

de 21 de maio de 2004, que definiu as regras para a identificação de Áreas Prioritárias 
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para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. A Portaria 

nº 126/2004, de 27 de maio de 2004, do Ministério do Meio Ambiente, reconheceu as 

Áreas Prioritárias identificadas nesse primeiro exercício de priorização. 

4.3 Em 2006, foi conduzido o processo de atualização das Áreas e Ações Prioritárias dos 

Biomas Brasileiros, incluindo o Pampa. Das reuniões técnicas saíram os subsídios para 

os Seminários Regionais, que ocorreram entre outubro e dezembro de 2006. Os resultados 

foram sistematizados em banco de dados e no mapa com as novas áreas prioritárias, 

reconhecido pela Portaria n° 9, de 23 de janeiro de 2007, do Ministério do Meio 

Ambiente. 

4.4 Com a atual contratação objetiva-se promover a segunda atualização das informações 

sobre Áreas Prioritárias do Pampa. O Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, 

onde ocupa uma área de 176.496 km² (IBGE, 2004). Isto corresponde a 63% do território 

estadual e a 2,07% do território brasileiro. As paisagens naturais do Pampa são variadas, 

de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso 

patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais do Pampa se 

caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a presença de matas 

ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações arbustivas, butiazais, banhados, 

afloramentos rochosos, etc. 

4.5 O Pampa sempre abrigou a pecuária tradicional como uma de suas principais 

atividades econômicas. Essa prática, que se firmou devido ao potencial forrageiro da 

vegetação nativa, contribuiu para a sua preservação ao longo de todo o processo de 

ocupação do bioma. No entanto, extensas áreas de campos naturais têm sido convertidas 

pela expansão agrícola e monoculturas florestais. Especialmente nos últimos anos, as 

plantações de eucalipto e pinus e as grandes áreas que estão sendo ocupadas pela soja 

têm causado perdas de vastas áreas do Pampa. De acordo com os últimos dados do MMA, 

54,12 % da vegetação do Pampa foi suprimida. Além disso, menos de 3% do bioma está 

protegido em Unidades de Conservação, o que torna a criação de unidades de conservação 

e o estabelecimento de atividades econômicas sustentáveis mais críticos para a 

manutenção do bioma. 

4.6 Os produtos solicitados atualizarão as Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação 

e Uso Sustentável da Biodiversidade do Pampa dentro dos conceitos do Planejamento 

Sistemático da Conservação e, além disso, apresentarão ações prioritárias, considerando 

regiões de menor custo e melhores oportunidades de conservação e maior significância e 

relevância para a biodiversidade.  

4.7 As principais aplicações do instrumento e que deverão ser consideradas são: a criação 

e implementação de áreas protegidas (Proteção Integral e Uso Sustentável), uso 

sustentável da biodiversidade, recuperação de ecossistemas, conservação das espécies, 

em especial as ameaçadas de extinção e endêmicas, formulação de planejamentos 

setoriais, avaliações ambientais estratégicas, licenciamento ambiental, pesquisas e 
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inventários sobre biodiversidade, repartição de benefícios derivados do acesso a recursos 

genéticos e ao conhecimento tradicional associado e serviços ecossistêmicos. 

4.8 A consultoria a ser contratada dará continuidade ao processo iniciado pela equipe da 

SBF responsável pela atualização das Áreas Prioritárias, e participará de reuniões com 

técnicos do MMA e vinculadas, quando receberá orientações para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

5. Atividades gerais a serem desenvolvidas: 

As atividades mencionadas neste TDR deverão considerar os seguintes instrumentos 

legais e outros a esses relacionados: Decreto n° 5092, de 21 de maio de 2004, Deliberação 

CONABIO n° 39, de 14 de dezembro de 2005. O estudo deverá utilizar o conhecimento 

mais atual relativo ao Planejamento Sistemático da Conservação (PSC). Importante 

ressaltar que, preferencialmente, dados abertos deverão entrar nas análises realizadas, e 

devidamente acordado com a equipe coordenadora da contratação. 

5.1. Avaliar o processo anterior de atualização das áreas prioritárias quanto aos resultados 

e impactos em relação às ações de conservação, uso sustentável e repartição de benefícios 

associados à biodiversidade, evidenciando o uso da ferramenta pelos diferentes atores em 

ações como criação e gestão de UCs, licenciamento e pesquisa; 

5.2 Reunir e organizar os dados já levantados/identificados pela equipe do Departamento 

de Ecossistemas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, que coordena essa atividade, 

em um banco de dados a ser apresentado no formato de relatórios e arquivos digitais 

(shapefile/raster ou geodatabase). O banco de dados parametrizado, com os respectivos 

metadados, deverá ser entregue conforme modelo descrito no Anexo 1.a;  

5.3 Levantar, revisar, padronizar e sistematizar os dados georreferenciados sobre a 

distribuição dos alvos de conservação da biodiversidade do Pampa por meio de consultas 

a especialistas e órgãos governamentais e organizações não governamentais, coleções 

biológicas, levantamentos realizados a nível regional, nacional e internacional, 

publicações e demais fontes. Os dados deverão ser apresentados no formato de relatórios 

e arquivos digitais (shapefile/raster ou geodatabase) e deverão ser disponibilizados em 

banco de dados parametrizados, com os respectivos metadados, conforme modelo 

apresentado no Anexo 1.a; 

5.4 Definir as unidades de planejamento que serão utilizadas na composição deste 

trabalho; 

5.5 Produzir mapas da distribuição dos alvos de conservação, definidos na Oficina de 

Seleção de Alvos; 

5.6 Elaborar o mapa de importância biológica, a partir dos alvos de conservação definidos 

na Oficina de Seleção de Alvos; 

5.7 Consolidar dados e informações sobre o uso sustentável da biodiversidade do Pampa, 

a partir da indicação de especialistas e processos de criação de áreas protegidas; 
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5.8 Construir metodologia para a elaboração do Mapa de Áreas Prioritárias para o Uso 

Sustentável da Biodiversidade do Pampa; 

5.9 Consolidar dados e informações, construir metodologia e produzir mapas de 

superfície de custos e oportunidades. A metodologia deverá ser elaborada por meio de 

consultas a especialistas, com a presença de técnicos da SBF; 

5.10 Elaborar as bases de entrada do software que produzirá rotina otimizada de seleção 

de áreas; 

5.11 Elaborar os mapas e banco de dados que subsidiarão a seleção de áreas prioritárias; 

5.12 Organizar, realizar e documentar as oficinas e reuniões. Durante a preparação desses 

eventos, a contratada deverá: (i) elaborar a lista de participantes, incluindo representantes 

do governo federal e estadual e da sociedade civil, que deverá ser aprovada pelo MMA; 

(ii) confirmar a participação dos convidados; (iii) enviar ao MMA a lista dos participantes 

confirmados para que seja providenciado o envio do convite oficial pelo MMA. A 

organização logística e a relatoria das oficinas são de responsabilidade da contratada, 

assim como os gastos com a participação da equipe da instituição nos referidos eventos. 

5.13 Uma equipe de moderação especializada e com experiência em mediação de 

conflitos deverá ser providenciada pela instituição contratada para a condução de cada 

oficina e não poderá fazer parte da equipe fixa do contrato. A equipe de moderação 

também deverá participar das reuniões de preparação, em Brasília, às expensas da 

contratada. 

5.14 Preparar e participar, antes de cada oficina, de 1 (uma) reunião preparatória 

presencial entre a coordenação técnica do MMA e toda a equipe técnica da instituição 

contratada, incluindo a equipe de moderação, no mínimo três semanas antes do evento, a 

fim de ajustar os preparativos finais. Essas reuniões preparatórias deverão ocorrer em 

Brasília. Caso a equipe da instituição contratada tenha que se deslocar para Brasília, tais 

viagens deverão ser custeadas pela própria contratada, incluindo as despesas da equipe 

de moderação. 

5.15 Apresentar mapas e layouts finais do processo de atualização das áreas prioritárias 

para a conservação e uso sustentável da biodiversidade do Pampa em formato definido 

pelo MMA; 

5.16 Evidenciar o uso da ferramenta pelos diferentes atores, e o status das áreas 

prioritárias anteriores, como UCs criadas, desmatamento, etc; 

5.17 Analisar, comparativamente, os resultados obtidos nos estudos e demais iniciativas 

de priorização de áreas para a conservação da biodiversidade desenvolvidas em nível 

federal, estadual ou municipal no Pampa; 
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5.18 Organizar e disponibilizar um banco de dados com todas as informações produzidas 

e levantadas durante o processo de revisão das áreas prioritárias para a biodiversidade do 

Pampa, em formato definido pelo MMA; e 

5.19 Verificar e acordar com a coordenação sobre a necessidade de outras informações 

que não foram elencadas neste termo de referência. 

 

6. Produtos esperados: 

A elaboração de cada produto deverá ser precedida por, no mínimo, uma reunião 

presencial com toda a equipe contratada, e as reuniões deverão ser subsidiadas por 

consultas remotas a especialistas e setores interessados. Os materiais preparatórios, antes 

de serem enviados aos participantes das oficinas, devem ser aprovados pela equipe do 

MMA. 

Todos os dados e informações utilizados no estudo deverão ser referenciados em item 

específico de Referência Bibliográfica, podendo ser utilizado o padrão ABNT. 

Os dados no formato shapefile, raster ou geodatabase deverão estar georreferenciados 

no Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS2000) em 

coordenadas geográficas, latitude e longitude. Os campos/colunas e o conteúdo das 

tabelas de atributos deverão ser estruturados conforme acordado junto à equipe técnica 

do MMA nas reuniões que antecedem o início de cada atividade. 

O cálculo de áreas deverá utilizar Projeção Cônica Equivalente de Albers (Albers Equal 

Area Conic Projection) e a definição dos parâmetros cartográficos deve ser estabelecida 

junto à equipe técnica do MMA. 

Os dados cartográficos de entrada, sistemáticos e temáticos, deverão ser aqueles 

disponibilizados pelos órgãos oficiais competentes (como IBGE, INPE e demais órgãos 

governamentais), preferencialmente compatíveis com escala 1:250.000 ou de maior 

detalhe e na versão mais atualizada disponível para a região de estudo.  

Os dados e metadados deverão, preferencialmente, estar padronizados em conformidade 

às recomendações da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). Todas as 

fontes de dados deverão ser documentadas e relatadas informando a origem, a 

metodologia e a data de coleta/produção do dado. 

A escala de referência e/ou resolução espacial para as análises e geração dos dados 

cartográficos de saída será discutida e definida nas reuniões, entre as equipes técnicas do 

MMA e a contratada, que antecedem as atividades de elaboração dos respectivos 

produtos. 

6.1 Produto 1 - Relatório da avaliação dos impactos do processo anterior de 

atualização das áreas prioritárias do Pampa.  
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Essa avaliação, que obedecerá aos critérios estabelecidos pelo MMA, deverá ser feita 

consultando-se o estado do Rio Grande do Sul e as demais instituições pertinentes, com 

base em informações secundárias e consultas remotas sobre a implementação de ações 

nas áreas prioritárias identificadas no processo anterior, tais como criação e gestão de 

unidades de conservação, licenciamento, fiscalização, pesquisa, recuperação de áreas 

degradadas e uso sustentável. O relatório também deverá apresentar um capítulo com a 

descrição e análise comparativa das demais iniciativas de priorização de áreas para a 

conservação presentes no bioma, sejam nacionais, estaduais ou municipais.  

6.1.1. Este produto será obtido a partir das seguintes atividades específicas: 

 Consulta às entidades executoras do governo federal, incluindo as vinculadas do 

MMA, o estado do Rio Grande do Sul (que deve ser obrigatoriamente consultado), 

entidades de pesquisa, entidades do terceiro setor e demais setores relacionados (deve-

se elaborar uma lista e submetida à equipe de acompanhamento do projeto da 

SBF/MMA, que poderá incluir outras instituições identificadas); 

 Sistematização das iniciativas e, sempre que possível, dos recursos investidos pelas 

entidades acima citadas, nas áreas prioritárias; 

 Análise espacial, com apresentação de mapas e descrições detalhadas, que demonstre 

e compare a implementação das ações propostas nas áreas prioritárias resultantes do 

processo anterior, distintamente; 

 Análise comparativa de documentos relacionados à priorização de áreas para a 

conservação presentes no bioma, sejam Federais, Estadual ou Municipais, tais como 

Planos de Ação Nacionais, Áreas Prioritárias para Conservação Estadual e áreas 

prioritárias específicas para determinados táxons. 

 

6.2. Produto 2 – Banco de dados georreferenciados de alvos de conservação 

(shapefile, raster e geodatabase) com os respectivos metadados e relatório da Oficina 

sobre Alvos e Metas de Conservação. 

Os Banco de dados georreferenciados com os respectivos metadados (geodatabase) 

deverão estar de acordo com o modelo (Anexo 1.a) ou outro formato a ser definido com 

a equipe do MMA, constando os dados já levantados pela Equipe de Coordenação do 

Projeto, incluindo os levantamentos já realizados anteriormente a nível nacional e 

internacional, e os dados dos alvos de conservação. Os mapas dos alvos de conservação 

devem ser validados por especialistas remotamente. Deverá ser apresentado relatório com 

a lista dos dados, em formato definido pelo MMA, além de apresentar todos os dados em 

formato shapefile/raster e o relatório sobre a validação dos mapas de distribuição dos 

alvos. Nesse produto também deve ser apresentado o Mapa de Importância Biológica e o 

mapa das unidades de planejamento, devidamente espacializados, em formato 

shapefile/raster e demais formatos exigidos pela equipe do MMA. 
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Os relatórios deverão conter uma planilha com os dados georreferenciados dos alvos 

levantados com as respectivas fontes de dados, a metodologia adotada para a produção 

dos mapas de distribuição incluindo os parâmetros utilizados, os shapefiles/raster e todos 

os pontos utilizados na composição dos mapas, de acordo com o modelo citado. As metas 

de conservação deverão ser apresentadas com as justificativas que subsidiaram o seu 

estabelecimento. Deve ser dada preferência para o uso de dados abertos (não 

confidenciais) nas análises. No caso de a instituição julgar importante o uso de dados 

confidenciais, isso deve ser aprovado pela equipe do MMA responsável pelo projeto. 

 

6.2.1. Este produto será obtido a partir das seguintes atividades específicas: 

 Levantamento de informações especializadas; 

 Definição das unidades de planejamento que serão utilizadas na composição deste 

trabalho; 

 Organização e sistematização do banco de dados georreferenciados conforme 

especificado no Anexo 1.A; 

 Consultas remotas a especialistas e instituições (universidades, coleções, institutos de 

pesquisa, etc.), a artigos científicos e a demais meios para a obtenção dos dados que 

subsidiarão a atualização dos alvos e metas de conservação, bem como a modelagem 

de distribuição dos alvos de conservação quando couber, e sua validação; 

 Modelagem de distribuição dos alvos de conservação quando couber; 

 Produção dos mapas, banco de dados e demais materiais preparatórios que subsidiarão 

as oficinas; 

 Realização de oficina para definição de alvos e metas de conservação; articulação, 

preparação, condução, moderação e relatoria das reuniões; 

 Produção da superfície de importância biológica; 

 Elaboração do relatório da oficina, incluindo a descrição do banco de dados produzido 

e a descrição metodológica detalhada de todas as etapas realizadas nesta fase. 

 

6.2.2. Quanto à oficina: 

A oficina de alvos e metas de conservação deverá ser realizada com o objetivo de: (1) 

atualizar os alvos de conservação das áreas prioritárias do Pampa; (2) definir as metas de 

conservação e (3) validar os mapas de distribuição dos alvos de conservação. 

Os materiais preparatórios da oficina, que serão distribuídos aos seus participantes, 

deverão ser entregues ao MMA, no mínimo 1 (um) mês antes do evento e ser 

encaminhados aos convidados 15 dias antes da oficina. Este material deverá conter o 

banco de dados com as informações levantadas até o momento da realização da oficina e 

deverá ser aprovado e ajustado pelo MMA antes da sua distribuição. 
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Previamente à oficina, um banco de dados preliminar com os dados de distribuição dos 

alvos de conservação, deverá ser organizado a partir de informações oriundas do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro (JBRJ), bem como de outros órgãos oficiais, especialistas, instituições de 

pesquisa, coleções científicas, publicações e demais fontes disponíveis. 

A oficina será realizada em Porto Alegre (RS), com duração prevista de três dias e deverá 

contar com aproximadamente 30 pessoas. As passagens e diárias dos convidados 

selecionados serão custeadas pelo projeto, no âmbito do AC MMA/Funbio e por outros 

recursos do MMA. Outros participantes poderão ser convidados, mas sem o custeio do 

projeto, tendo os mesmos que se deslocar por contra própria, se houver interesse. A 

cidade em que a oficinas ocorrerá poderá ser alterada. 

A empresa deverá fornecer água e café durante a oficina e um coffe-break (lanche) a cada 

dia para os participantes. 

Na oficina será necessária a participação de todas as pessoas da equipe técnica da 

instituição contratada, sendo que as despesas de viagem, deslocamento, hospedagem e 

alimentação dessa equipe deverão serão custeadas pela própria contratada.  

A seleção e atualização dos alvos de conservação deve ser realizada com base em critérios 

que considerem os seguintes itens: 

 Alvos de Biodiversidade: Espécies endêmicas, de distribuição restrita ou ameaçadas, 

hábitats; fitofisionomias; fenômenos biológicos excepcionais ou raros, substitutos de 

biodiversidade (unidades ambientais que indicam diversidade biológica, por exemplo, 

fenômenos geomorfológicos, bacias hidrográficas ou interflúvios e outros); 

 Alvos de Uso Sustentável: Espécies de importância econômica, medicinal ou 

fitoterápica; áreas de beleza cênica; áreas/espécies importantes para populações 

tradicionais e para a manutenção do seu conhecimento; espécies-bandeira que 

motivem ações de conservação e uso sustentável; espécies-chave da qual depende o 

uso sustentado de componentes da biodiversidade; áreas importantes para o 

desenvolvimento com base na conservação; áreas que fornecem serviços ambientais a 

áreas agrícolas (como plantios dependentes de polinização e de controle biológico); 

áreas importantes para a diversidade cultural e social associada à biodiversidade; 

 Alvos de Persistência e Processos: Áreas importantes para a manutenção de serviços 

ambientais/ecossistêmicos (manutenção climática, ciclos biogeoquímicos, processos 

hidrológicos, áreas de recarga de aquíferos); centros de endemismo, processos 

evolutivos; áreas importantes para espécies congregatórias e migratórias; espécies 

polinizadoras; refúgios climáticos; conectividade e fluxo gênico; áreas protetoras de 

mananciais hídricos; áreas importantes para manutenção do pulso de inundação de 

áreas alagadas; áreas extensas para espécies de amplo requerimento de hábitat. 

Após a realização da oficina deverá ser concluída a organização e sistematização final do 

banco de dados georreferenciados sobre alvos de conservação e sua distribuição e 

demais dados temáticos a serem utilizados nas análises das etapas seguintes. 
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O relatório da oficina sobre alvos e metas de conservação deverá conter:  

(i) uma tabela (planilha) documentando os dados georreferenciados dos alvos de 

conservação, levantados antes e durante a oficina, e as respectivas fontes de dados,  

(ii) a metodologia utilizada para a produção dos dados e mapas de distribuição dos alvos;  

(iii) as metas de conservação definidas, que deverão ser apresentadas com as justificativas 

que subsidiaram o seu estabelecimento, e devidamente documentadas. 

(iv) o mapa da superfície de importância biológica. 

 

6.3 Produto 3 – Banco de dados georreferenciados e relatório das variáveis 

selecionadas para compor a superfície de custos, com os respectivos metadados, e 

Relatório da Oficina de Avaliação dos Custos de Conservação, Uso Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade do Pampa.  

6.3.1 Este produto será obtido a partir das seguintes atividades específicas: 

 Consultas a especialistas, a instituições (universidades, coleções, institutos de 

pesquisa, etc.), a artigos científicos e a demais meios para a obtenção dos dados que 

subsidiarão a definição da superfície de custos; 

 Definição, em conjunto com o MMA, de um método para a obtenção da superfície 

de custos e oportunidades do Pampa, por meio de reunião presencial prévia com a equipe 

da contratada, a equipe do MMA, além de especialistas, caso necessário; 

 Produção dos mapas e demais materiais preparatórios que subsidiarão as 

reuniões/oficinas; 

 Realização de oficina para definição da superfície de custos, articulação, 

preparação, condução, moderação e relatoria das reuniões; 

 Produção do banco de dados e dos mapas da superfície de custos resultantes da 

oficina; 

 Organização e sistematização dos bancos de dados georreferenciados conforme 

especificado no Anexo 1.a; 

 Elaboração do relatório da oficina, incluindo a descrição do banco de dados 

produzido e a descrição metodológica detalhada de todas as etapas realizadas nesta fase. 

6.3.2 Quanto à Oficina de Custos: 

Previamente à oficina, uma proposta preliminar de composição da superfície de custos, 

com suas respectivas variáveis e a fórmula de cálculo, deverá ser definida junto ao MMA 

para ser apresentada na oficina. 
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Os materiais preparatórios da oficina, que serão distribuídos aos seus participantes, 

deverão ser entregues ao MMA, no mínimo 1 (um) mês antes do evento e ser 

encaminhados aos convidados 15 dias antes da oficina. 

A oficina, que deverá ser subsidiada por contatos prévios com os especialistas e setores 

interessados, será realizada em Porto Alegre (RS), com duração prevista de 2 (dois) dias 

e deverá contar com aproximadamente 20 pessoas. As passagens e diárias dos convidados 

selecionados serão custeadas pelo projeto, no âmbito do AC MMA/Funbio e por outros 

recursos do MMA. Outros participantes poderão ser convidados, mas sem o custeio do 

projeto, tendo os mesmos que se deslocar por contra própria, se houver interesse.  A 

localidade em que a oficina ocorrerá poderá ser alterada. 

A empresa deverá fornecer água e café durante a oficina e um coffe-break (lanche) a cada 

dia para os participantes. 

Na oficina será necessária a participação de todas as pessoas da equipe técnica da 

instituição contratada, sendo que as despesas de viagem, deslocamento, hospedagem e 

alimentação dessa equipe deverão serão custeadas pela própria contratada. 

O relatório da Oficina de Custos deverá conter:  

(i) uma tabela (planilha) documentando o conteúdo do banco de dados georreferenciados 

das variáveis de custo; 

(ii) a metodologia utilizada nesta etapa; 

(iii) a descrição das variáveis, com as justificativas que subsidiaram a escolha de cada 

uma, e dos pesos utilizados para cada uma na composição da superfície de custos. A 

superfície de custos deverá levar em consideração os planos setoriais, tanto do governo 

federal como dos estaduais, de utilização das áreas que fazem parte das metas de 

conservação;  

(iv) deverá conter as explicações acessórias necessárias para a melhor compreensão dos 

bancos de dados. 

 

6.4 Produto 4 – Banco de dados georreferenciados resultante da Oficina de Seleção 

de Áreas Prioritárias para o Uso Sustentável e a Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade do Pampa, com os respectivos metadados e relatório da respectiva 

Oficina.  

6.4.1 Este produto será obtido a partir das seguintes atividades específicas: 

• Consultas a especialistas, representantes do governo federal e estadual, 

organizações não governamentais, representantes da sociedade civil, instituições de 

pesquisa, artigos científicos e demais meios para a obtenção dos dados que subsidiarão a 

obtenção de dados e elaboração da metodologia para a produção do mapa e do banco de 
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dados de Áreas Prioritárias para o Uso Sustentável e a Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade do Pampa;  

• Elaboração de metodologia para a produção do mapa e do banco de dados de 

Áreas Prioritárias para o Uso Sustentável e a Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade do Pampa, considerando as demandas para a criação de unidades de 

conservação de uso sustentável na região. Caso julgue necessário, pode haver reunião 

prévia com a equipe do MMA e especialistas; 

• Produção de materiais preparatórios que subsidiarão as reuniões, incluindo 

proposta de mapa de áreas prioritárias para o Uso Sustentável e Repartição de Benefícios 

e indicação de ações para cada área; 

• Realização de oficina para seleção de Áreas Prioritárias para o Uso Sustentável e 

a Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do Pampa, articulação, preparação, 

condução, moderação e relatoria das reuniões; 

• Elaboração do relatório da oficina, incluindo a descrição do banco de dados 

georreferenciado, com seus respectivos metadados, produzido e a descrição metodológica 

detalhada de todas as etapas realizadas nesta fase, além da justificativa para a escolha de 

cada área; 

• Produção do banco de dados e dos mapas das Áreas Prioritárias para o Uso 

Sustentável e a Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do Pampa, incluindo as 

justificativas para a seleção de cada área de uso sustentável e as ações recomendadas para 

serem implementadas. 

6.4.2 Quanto à Oficina de Seleção de Áreas Prioritárias para o Uso Sustentável e 

Repartição dos Benefícios: 

Previamente à realização da oficina, uma proposta preliminar das Áreas Prioritárias para 

o Uso Sustentável e a Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do Pampa deverá ser 

definida junto ao MMA para ser apresentada na oficina. 

Os materiais preparatórios da oficina, que serão distribuídos aos seus participantes, 

deverão ser entregues ao MMA, no mínimo 1 (um) mês antes do evento e ser 

encaminhados aos convidados 15 dias antes da oficina. 

A oficina, que deverá ser subsidiada por contatos prévios com os especialistas e setores 

interessados, será realizada em Porto Alegre (RS), com duração prevista de 2 (dois) dias 

e deverá contar com aproximadamente 20 pessoas. As passagens e diárias dos convidados 

selecionados serão custeadas pelo projeto, no âmbito do AC MMA/Funbio e por outros 

recursos do MMA. Outros participantes poderão ser convidados, mas sem o custeio do 

projeto, tendo os mesmos que se deslocarem por contra própria, se houver interesse. A 

localidade em que a oficina ocorrerá poderá ser alterada. 
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A empresa deverá fornecer água e café durante a oficina e um coffe-break (lanche) a cada 

dia para os participantes. 

Na oficina será necessária a participação de todas as pessoas da equipe técnica da 

instituição contratada, sendo que as despesas de viagem, deslocamento, hospedagem e 

alimentação dessa equipe deverão serão custeadas pela própria contratada. 

O relatório da oficina de Seleção de Áreas Prioritárias para o Uso Sustentável deverá 

conter:  

(i) uma tabela (planilha) documentando o conteúdo do banco de dados georreferenciados 

das variáveis utilizadas para a seleção das áreas; 

(ii) a metodologia utilizada nesta etapa;  

(iii) a descrição das Áreas Prioritárias para o Uso Sustentável e a Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade do Pampa, com as justificativas detalhadas que subsidiaram 

a seleção. 

 

6.5 Produto 5 – Banco de dados georreferenciados, com os respectivos metadados, 

resultante da Oficina de Seleção das Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade do Pampa e relatório da respectiva oficina.  

6.5.1 Este produto será obtido a partir das seguintes atividades específicas: 

 Organização e sistematização do banco de dados georreferenciados contendo os 

dados de entrada e saída referentes à etapa de seleção das Áreas Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade, incluindo as informações sobre alvos, metas, custos, 

etc.;  

 O banco de dados deverá conter: (i) as áreas que foram inicialmente selecionadas 

pelo software utilizado (ii) as áreas resultantes da oficina, incluindo as que foram 

alteradas durante a oficina (ampliação, redução, eliminação e inclusão de nova área) com 

as devidas justificativas de alteração; (iii) as fichas com caracterização de cada área 

prioritária, incluindo: a recomendação de ações em cada área, a identificação de ameaças 

e oportunidades e a classificação quanto a importância biológica, urgência de ação e 

prioridade de conservação (o formato das fichas deverá ser oportunamente definido pelo 

MMA); e (iv) os mapas gerados para suporte às análises e discussões da oficina; (v) 

mapas de importância biológica, urgência de ação e prioridade de conservação das áreas 

selecionadas.  

 Consulta a especialistas, representantes do governo federal e estadual, 

organizações não governamentais e demais setores interessados; 
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 Produção dos mapas e demais materiais preparatórios que subsidiarão a oficina, 

incluindo as propostas de mapa de áreas prioritárias e classificação dessas áreas quanto à 

importância biológica, urgência de ação e prioridade de conservação; 

 Realização de oficina de Seleção das Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade do Pampa; articulação, preparação, condução, moderação e relatoria da 

oficina; 

 Elaboração do relatório da oficina, incluindo a documentação do banco de dados 

produzido e a descrição metodológica detalhada de todas as etapas realizadas nesta fase. 

 O resultado final das áreas prioritárias para conservação da Biodiversidade   do 

Pampa deverá observar o resultado das áreas prioritárias do bioma Mata Atlântica e da 

Zona Costeira e Marinha, que possuem limite/fronteira com o Pampa, de modo a 

harmonizar as informações conflitantes ou complementares. 

6.5.2 Quanto à oficina de Seleção das Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade do Pampa: 

Previamente à realização da oficina, uma proposta preliminar das Áreas Prioritárias para 

a Conservação da Biodiversidade do Pampa deverá ser definida junto ao MMA para ser 

apresentada na oficina. 

Os materiais preparatórios da oficina, que serão distribuídos aos seus participantes, 

deverão ser entregues ao MMA, no mínimo 1 (um) mês antes do evento e ser 

encaminhados aos convidados 15 dias antes da oficina.  

A oficina, que deverá ser subsidiada por contatos prévios com os especialistas e setores 

interessados, será realizada em Porto Alegre (RS), com duração prevista de 3 (três) dias 

e deverá contar com aproximadamente 40 pessoas. As passagens e diárias dos convidados 

selecionados serão custeadas pelo projeto, no âmbito do AC MMA/Funbio e por outros 

recursos do MMA. Outros participantes poderão ser convidados, mas sem o custeio do 

projeto, tendo os mesmos que se deslocarem por contra própria, se houver interesse. A 

localidade em que a oficina ocorrerá poderá ser alterada. 

A empresa deverá fornecer água e café durante a oficina e um coffe-break (lanche) a cada 

dia para os participantes. 

Na oficina será necessária a participação de todas as pessoas da equipe técnica da 

instituição contratada, sendo que as despesas de viagem, deslocamento, hospedagem e 

alimentação dessa equipe deverão serão custeadas pela própria contratada. 

O relatório da oficina de Seleção das Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade do Pampa deverá conter:  

(i) a documentação do conteúdo do banco de dados georreferenciados, descrevendo os 

dados de entrada e saída (e respectivos metadados) referentes à etapa de seleção das Áreas 

Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade;  
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(ii) a metodologia utilizada no processo, incluindo todos os parâmetros utilizados no 

software, como o número de iterações; 

(iii) a descrição das áreas selecionadas no presente processo de seleção, informando as 

áreas que foram inicialmente selecionadas pelo software utilizado, com as justificativas 

detalhadas que subsidiaram a seleção;  

(iv) as áreas resultantes da oficina, incluindo as que foram alteradas durante a oficina 

(ampliação, redução, eliminação e inclusão de nova área) com as devidas justificativas 

de alteração;  

(v) as fichas com caracterização de cada área prioritária, incluindo: a recomendação de 

ações em cada área, a identificação de ameaças e oportunidades e a classificação quanto 

a importância biológica, urgência de ação e prioridade de conservação (o formato das 

fichas deverá ser oportunamente definido pelo MMA); 

(vi) mapas de importância biológica, urgência de ação e prioridade de conservação das 

áreas selecionadas; 

(vii) todos os mapas gerados para suporte às análises e discussões da oficina.  

 

6.6 Produto 6 – Banco de dados georreferenciados, com os respectivos metadados, 

resultante de todo o processo de atualização das Áreas Prioritárias para a 

Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do 

Pampa, relatório técnico de consolidação final do processo e documento final com 

conteúdo a ser publicado pelo MMA. 

6.6.1 Este produto será obtido a partir das seguintes atividades específicas: 

 Organização e sistematização do banco de dados georreferenciados, com os 

respectivos metadados, resultante de todo o processo de atualização das Áreas Prioritárias 

para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do 

Pampa, contendo os dados de entrada e saída de todas as etapas e produtos deste trabalho 

(unidades de planejamento, alvos, metas, custos e oportunidades, caracterização das áreas 

prioritárias selecionadas, etc.); 

 Elaboração do relatório técnico final de todo o processo. 

 Elaboração do documento final com conteúdo a ser publicado pelo MMA. Esse 

documento deve ter conteúdo resumido sobre todo o processo, com cerca de 40 páginas, 

sem logotipos, com itens mínimos de publicação (como índice, introdução, lista de 

figuras, lista de tabelas, sumário executivo, bibliografia, capítulos, dentre outros a ser 

definido com a equipe do MMA), visando a futura publicação do conteúdo. O documento 

não deve ser diagramado e editorado, pois essa atividade será feita pelo MMA 

posteriormente. 
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O relatório técnico final deverá conter:  

(i) a documentação do banco de dados produzido (e respectivos metadados), descrevendo 

os dados de entrada e saída referentes a todas as etapas do processo de atualização das 

Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade do Pampa;  

(ii) a descrição detalhada da metodologia de todas as etapas realizadas em todo o 

processo, compilando itens dos relatórios anteriores (variáveis, critérios, justificativas, 

fichas técnicas, tabelas, mapas intermediários, etc.); 

(iii) os mapas temáticos e finais elaborados, que deverão ser especificados e definidos em 

conjunto com MMA, inclusive com relação a padronização, layout e legendas;  

(iv) as fichas com caracterização de cada área prioritária, incluindo: a recomendação de 

ações em cada área, a identificação de ameaças e oportunidades e a classificação quanto 

a importância biológica, urgência de ação e prioridade de conservação (o formato das 

fichas deverá ser oportunamente definido pelo MMA); 

(v) um capítulo específico com a análise comparativa dos resultados deste processo com 

os resultados obtidos nos demais estudos de priorização de áreas para a conservação 

nacionais, estaduais e municipais identificados no Produto 1 descrito no item 6.1 deste 

documento; 

(vi) o relatório de impacto das áreas prioritárias do processo anterior já produzido pelo 

MMA, acrescentado com a análise espacial, a ser feita pela contratada, com apresentação 

de mapas e descrições detalhadas, que demonstre e compare a implementação das ações 

propostas para as áreas prioritárias resultantes do processo anterior; 

Tais produtos deverão ser entregues em meio impresso e digital, em formato a ser 

definido pelo MMA, e serão subsídio para a publicação da segunda atualização das Áreas 

Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade do Pampa. 

 

7 Da infraestrutura 

7.1 A instituição contratada deverá disponibilizar os equipamentos e ferramentas 

(hardware e software), e demais materiais necessários para o processamento dos dados e 

para a realização das oficinas e reuniões.  

7.2 Os espaços para a realização dos eventos previstos serão providenciados pelo MMA, 

em parceria com os órgãos estaduais. 

7.3 Os seguintes itens de infraestrutura, logística e materiais, deverão ser providenciados 

pela contratada para a realização das oficinas mencionadas nos itens 6 e 7 deste 

documento: 
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 Produto 2: 2 laptops com o ArcGIS instalado, 2 projetores de multimídia, 2 flip 

charts, 1 impressora, e materiais de expediente para cada participante (pastas com espaço 

para colocação de papeis, canetas, crachás e bloco de notas), e no mínimo, 1 pessoa 

dedicada para apoio operacional-administrativo e providências de logística do evento.  

 Produto 3: 2 laptops com o ArcGIS instalado, 2 projetores de multimídia, 2 flip 

charts, 1 impressora, e materiais de expediente para cada participante (pastas com espaço 

para colocação de papeis, canetas, crachás e bloco de notas), e no mínimo, 1 pessoa 

dedicada para apoio operacional-administrativo e providências de logística do evento. 

 Produto 4: 4 laptops com o ArcGIS instalado, 4 projetores de multimídia, 4 flip 

charts, 1 impressora, e materiais de expediente para cada participante (pastas com espaço 

para colocação de papeis, canetas, crachás e bloco de notas), e no mínimo, 1 pessoa 

dedicada para apoio operacional-administrativo e providências de logística do evento. 

 Produto 5: 4 laptops com o ArcGIS instalado, 4 projetores de multimídia, 4 flip 

charts, 1 impressora, e materiais de expediente para cada participante (pastas com espaço 

para colocação de papeis, canetas, crachás e bloco de notas), e no mínimo, 1 pessoa 

dedicada para apoio operacional-administrativo e providências de logística do evento. 

 

8 Prazo de duração do contrato 

8.1 A vigência do contrato será de 420 dias a partir da assinatura do contrato. 

 

9. Do cronograma de entrega dos produtos e de desembolso 

9.1 O quadro abaixo lista os prazos de entrega dos produtos e as parcelas da remuneração 

correspondentes. 

 Produto Prazo de Entrega 

(dias em relação 

à data inicial) 

Parcela 

1 Produto 1, conforme descrito no item 6.1 60 10% 

2 Produto 2, conforme descrito no item 6.2 120 15% 

3 Produto 3, conforme descrito no item 6.3 180 15% 

4 Produto 4, conforme descrito no item 6.4 270 20% 

5 Produto 5, conforme descrito no item 6.5 360 20% 
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6 Produto 6, conforme descrito no item 6.6 420 20% 

 

9.2 A equipe designada pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF, do MMA, 

deverá atestar a conformidade da execução de cada produto em relação às condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e concluir pela sua aprovação ou pela sua 

correção, por meio de parecer técnico a ser enviado para o FUNBIO. 

9.3 Solicitada a correção de um produto, o contratado deverá entregar sua versão 

corrigida em até 15 (quinze) dias a partir da data da solicitação. 

9.4 Após a aprovação, a coordenação do projeto encaminhará o respectivo produto para 

o devido pagamento em conformidade com os percentuais acima descritos. 

 

10. Monitoramento do contrato 

10.1 Caberá ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade direta pelo 

acompanhamento de todas as etapas das atividades realizadas pela contratada, bem como 

a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários relativos à execução dos 

trabalhos. O MMA fará a supervisão geral dos trabalhos. 

10.2 O MMA designará a equipe técnica para o acompanhamento do desenvolvimento 

das atividades. Esta equipe atestará a conformidade da execução dos produtos em relação 

às condições estabelecidas neste Termo de Referência e concluirá pela aprovação, pela 

correção ou pela reprovação dos documentos, por meio de parecer técnico ou nota 

técnica. 

 

11. Qualificação: 

11.1 A instituição deverá ter pelo menos cinco anos de experiência comprovada em 

trabalhos desenvolvidos na área de conservação e/ou uso sustentável da biodiversidade 

no Bioma Pampa; e pelo menos cinco anos de experiência comprovada em trabalhos de 

geoprocessamento. 

A equipe técnica deverá ser composta por 3 profissionais, sendo que no mínimo 2 perfis 

deverão ter experiência em trabalhos de priorização de áreas com o suporte de softwares 

como MARXAN ou similares. Os perfis exigidos são: 

 

Perfil 1 – Coordenador do projeto: i) Requisito eliminatório: 1) Curso Superior 

Completo em Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, Ciências Naturais, Ciências 

agrárias ou áreas afins. ii) Requisitos eliminatórios e classificatórios: Experiência em: 1) 

Sistemas de Informações Geográficas, 2) Trabalhos que usem como metodologia o 

planejamento sistemático da conservação com o suporte de softwares como o MARXAN 

ou similares, 3) Coordenação de projetos; 4) No mínimo 5 anos de experiência de 
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trabalhos desenvolvidos com conservação no âmbito do Bioma Pampa; iii) Requisitos 

classificatórios: 1)Trabalhos de modelagem de distribuição de espécies com o suporte de 

softwares específicos; 2) Trabalhos desenvolvidos com uso sustentável da biodiversidade;  

 

Perfil 2 – Responsável pelos serviços de geoprocessamento: i) Requisito eliminatório: 

1) Curso Superior Completo em qualquer área de formação reconhecido pelo MEC ii) 

Requisitos Classificatórios e eliminatórios: Experiência em: 1) Experiência mínima de 3 

anos em geoprocessamento; 2) Trabalhos que usem como metodologia o planejamento 

sistemático da conservação com o suporte de softwares como o MARXAN ou similares; 

2) Trabalhos desenvolvidos na área de conservação ou uso sustentável da biodiversidade; 

ii) Requisitos Classificatórios: 1) Trabalhos de modelagens de distribuição de espécies 

com o suporte de softwares específicos; 2) Trabalhos desenvolvidos no âmbito do bioma 

Pampa. 

 

Perfis 3: Auxiliar para a coleta, análise de dados e demais serviços: i) Requisitos 

eliminatórios: 1) Curso Superior Completo em Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, 

Ciências Naturais, Ciências agrárias ou áreas afins; 2) Experiência em geoprocessamento; 

ii) Requisitos Classificatórios: Experiência em: 1) Trabalhos desenvolvidos na área de 

conservação da biodiversidade; 2) Trabalhos que usem como metodologia o 

planejamento sistemático da conservação com o suporte de softwares como o MARXAN 

ou similares; 3) Trabalhos de modelagem de distribuição de espécies com o suporte de 

softwares como o MAXENT ou similares; 4) Trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

bioma Pampa. 

 

Na etapa de apresentação de propostas, todas as experiências solicitadas deverão ser 

devidamente comprovadas mediante apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, 

relatórios, certificados ou documentos similares. No momento da Manifestação de 

Interesse não se faz necessário a apresentação dos documentos de comprovação. 
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Anexo 1.A 

Padrão e especificações para o banco de dados das Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira – Pampa 

O banco de dados georreferenciados constitui parte fundamental do processo de atualização das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. Por meio desse instrumento, é possível tanto resgatar as informações 

que possibilitaram priorizar as áreas quanto tornar o processo contínuo, pois à medida que novas informações surgirem essas poderão ser 

incorporadas ao banco de dados e novos cenários podem ser elaborados.  

Especificações 

1. Os dados e metadados deverão, preferencialmente, estar padronizados em conformidade às recomendações da Infraestrutura Nacional 

de Dados Espaciais (INDE). 

2. Os dados referentes aos alvos de conservação, sempre que possível, deverão ter a sua distribuição derivada de dados primários. Na 

ausência de tais dados primários, poderão ser utilizados outros tipos de informação, tais como modelos de distribuição e mapas com 

representação de polígonos, desde de que isso seja acordado entre a contratada e a equipe técnica do MMA. 

3. Todas as fontes de dados deverão ser documentadas e relatadas informando a origem e a data de coleta/produção do dado. 

4. Para dados de alvos derivados de pontos provenientes de dados primários de distribuição de espécies alvo: 

 Os pontos deverão estar representados geograficamente em formato shapefile cuja tabela de atributos, para alvos de espécies, 

deverá conter, no mínimo, os campos informados na Tabela 1 deste Anexo. 

 A tabela de atributos deverá ser disponibilizada na extensão de arquivo DBF e Excel (.XLS); 

  As coordenadas longitude (x) e latitude (y), que serão documentadas na respectiva tabela, deverão estar em graus decimais, 

utilizando o Referencial Geodésico SIRGAS 2000. 
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Tabela 1. Informações que devem constar na tabela de atributos para os dados derivados de pontos para alvos de espécies. 

Classe Ordem Família Espécie Nome 

popular 

Justificativ

a para ser 

alvo 

Referência ou 

método de geração 

de dados 

Observa-

ções 

Coordenada 

x  

(Longitude) 

Coordenada 

y  

(Latitude) 

Sistema de 

coordenadas 

utilizado/ 

Datum 

Ano do 

mapeamen-

to 

Met

a 

Justificativ

a para a 

meta 

MAMMA

LIA 

Primates Atelidae Ateles 

margi-

natus 

Coatá ameaçada e 

endêmica 

PIMENTA, F.E; 

SILVA Jr, J.S. An 

update on the 

distribution of 

primates of the 

Tapajós-Xingu 

interfluvium, 

central 

Amazonia.Neotropi

cal Primates 13 (2), p 

23-28, 2005. 

 -58.2780556 -6.48944444 GCS/ 

SIRGAS 

2000 

2009 20% Espécie 

endêmica 

 

5. Para dados provenientes de modelagem de distribuição das espécies alvo de conservação: 

 Os dados provenientes de modelagem deverão ser avaliados pelos especialistas participantes do processo, e as propostas de 

alteração de metodologia devem ser aprovadas pelos especialistas, incluindo suas alterações quando aplicáveis, e devidamente 

documentadas. 

 Junto a esses dados deve ser entregue relatório descrevendo a metodologia de modelagem utilizada, destacando quais 

informações primárias foram utilizadas na elaboração do modelo; 

 Os dados deverão estar geograficamente em formato vetorial (shapefile) ou matricial (raster); 

 A tabela de atributos deverá ser disponibilizada na extensão de arquivo DBF e Excel (.XLS); 
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  As coordenadas longitude (x) e latitude (y), que serão documentadas na respectiva tabela, deverão estar em graus decimais, 

utilizando o Referencial Geodésico SIRGAS 2000. 

 

6.  Para dados de alvos derivados de polígonos 

6.1. Dados de distribuição das espécies-chave ou áreas-chave (agregação reprodutiva, áreas de alimentação, etc.): 

 Caso a distribuição seja elaborada com base no conhecimento dos pesquisadores devido à ausência de informações primárias, 

os polígonos deverão ser avaliados pelos especialistas participantes do processo, e as propostas de alteração de metodologia 

devem ser aprovadas pelos especialistas, incluindo suas alterações quando aplicáveis, e devidamente documentadas; 

 Junto a esses dados deve ser entregue relatório descrevendo a metodologia utilizada, destacando quais informações e critérios 

foram utilizados na elaboração do modelo; 

 Os dados deverão estar geograficamente em formato vetorial (shapefile) ou matricial (raster); 

 A tabela de atributos deverá ser disponibilizada na extensão de arquivo DBF e Excel (.XLS); 

  As coordenadas longitude (x) e latitude (y), que serão documentadas na respectiva tabela, deverão estar em graus decimais, 

utilizando o Referencial Geodésico SIRGAS 2000. 

 O cálculo de áreas deverá utilizar Projeção Cônica Equivalente de Albers (Albers Equal Area Conic Projection) e a definição 

dos parâmetros cartográficos deverá ser estabelecida junto à equipe técnica do MMA. 

6.2. Dados derivados de mapeamento de atributos de dados temáticos. 

 Os polígonos derivados de mapeamento de atributos de dados temáticos deverão ser avaliados pelos especialistas participantes 

do processo, e as propostas de alteração de metodologia devem ser aprovadas pelos especialistas, incluindo suas alterações 

quando aplicáveis, e devidamente documentadas. Tal documentação deve apresentar a metodologia utilizada e quais os dados 

temáticos de entrada e seus respectivos metadados (fonte, ano, formato, escala compatível, etc.); 
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 Junto a esses dados deve ser entregue relatório descrevendo a metodologia utilizada, destacando quais informações e critérios 

foram utilizadas na elaboração do modelo; 

 Os dados deverão estar geograficamente representados em formato vetorial (shapefile) ou matricial (raster); 

 A tabela de atributos deverá ser disponibilizada na extensão de arquivo DBF e Excel (.XLS); 

  As coordenadas longitude (x) e latitude (y), que serão documentadas na respectiva tabela, deverão estar em graus decimais, 

utilizando o Referencial Geodésico SIRGAS 2000; 

  O cálculo de áreas deverá utilizar Projeção Cônica Equivalente de Albers (Albers Equal Area Conic Projection) e a definição 

dos parâmetros cartográficos deverá ser estabelecida junto à equipe técnica do MMA. 

 


