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TERMO DE REFERÊNCIA nº 2017.0620.00050    

 

 

Responsáveis: Lourdes M. Ferreira 

Lauri Corso 

Setor: ESEC de Jutaí-Solimões – Tefé/AM 

Tefé, 29 de outubro de 2017. 

 

 

1. Objetivo  

       Contratação de serviços de consultoria pessoa física, para execução de trabalhos em 
geoprocessamento, cartografia e sistema de informação geográfica (SIG) para subsidiar a elaboração 
do plano de manejo (PM) da Estação Ecológica de Jutaí-Solimões (EEJS). 

 

2. Antecedentes  

 A partir de uma parceria com doadores e organizações da sociedade civil, o Governo do Brasil, 
por meio do Decreto N˚ 4.326 de 08 de agosto de 2002, criou o Programa Áreas Protegidas da 
Amazônia (ARPA). Atualmente o programa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado 
financeiramente pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), sendo financiado com recursos 
de doadores nacionais e internacionais. 

O Programa reúne o estado da arte em biologia da conservação e integração participativa de 
comunidades, e busca proteger amostras representativas da biodiversidade Amazônica numa escala 
inédita, além de garantir a integridade de suas paisagens e recursos genéticos.  

Originalmente, o Programa ARPA foi estruturado em fases interdependentes e contínuas a serem 
executadas sequencialmente, com previsão de encerramento das atividades do programa em 2018. A 
Fase I do Programa ARPA teve um aporte de US$ 115 milhões e duração de sete anos, entre 2003 a 
2010. A Fase II, em execução desde 2010, tem vigência prevista até 2017 e conta com um aporte de 
US$ 56 milhões.  

A fase III do Programa, prevista, inicialmente, para o período de 2015 a 2018, teve sua estratégia 
alterada em função do detalhamento das projeções de custos, que apontou para indisponibilidade de 
recursos para a consolidação plena e manutenção de todas as unidades de conservação (UC) apoiadas 
pelo Programa ARPA. Consequentemente, o Programa ARPA adota nesta fase III uma nova estratégia 
financeira, criando o Fundo de Transição, que consiste em um novo mecanismo de financiamento que 
permite o aumento gradativo do aporte de recursos públicos para a gestão e manejo das UC no prazo 
de 25 (vinte e cinco) anos. A fase III do programa Arpa, também chamada “Arpa para Vida”, terá 25 
anos de duração (2015-2039) e objetiva gerar um mecanismo de financiamento de longo prazo e 
extinguível, criado por meio de contratos entre entidades, pessoas físicas e jurídicas, doadores 
brasileiros e estrangeiros. O objetivo desse Fundo de Transição (FT) é assegurar a conservação da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em 60 (sessenta) milhões de hectares da Amazônia 
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Brasileira através da gestão efetiva das UC apoiadas pelo Programa ARPA, mobilizando todos os 
recursos financeiros necessários para financiar o Programa Arpa por 25 anos (até 2039). Atualmente, o 
Programa abrange mais de 58 milhões de hectares em 114 UC apoiadas, além de mais 6 milhões de 
hectares em estudos de criação. 

A EEJS é uma unidade de conservação federal administrada pelo ICMBio, criada como Reserva 
Ecológica pelo decreto nº 88.541, de 21/07/1983, com 288.187,3775 ha, sendo recategorizada como 
Estação Ecológica pela portaria nº 375, de 11/10/2001. A unidade está localizada na região do Alto 
Solimões, a noroeste do estado do Amazonas, dentro dos limites dos municípios de Jutaí, Tonantins, 
Santo Antônio do Içá e Amaturá. A EEJS protege toda a calha hídrica da nascente do rio Copatana e 
grande parte do seu curso, favorecendo duas terras indígenas a jusante, além de proteger os ambientes 
inseridos na bacia dos rios Jutaí e Solimões, que compreendem ambientes de água preta e branca, 
respectivamente, incluindo lagos sazonais e permanentes, em plena floresta amazônica. Por essa 
razão, se configura como um espaço territorial ímpar, com biodiversidade pouco conhecida e de 
riquezas ainda não mensuradas. 

 

3. Atividades a Serem Desenvolvidas 

As principais atividades a serem desenvolvidas são: 

• Levantamento amplo para resgate de informações e dados disponíveis de geoprocessamento, 
cartografia e sistema de informações georreferenciadas (SIG), relativos à UC e seu entorno, incluindo 
fontes de dados de acesso livre; 

• Atualização e aprimoramento da base cartográfica a ser fornecida ao contratado pelo ICMBio; 

• Mapas de cobertura vegetal, de relevo, de solo, de hidrografia, entre outros, obtidos a partir da 
interpretação e classificação não supervisionada de imagens de satélite e outras obtidas no ICMBio e 
acesso livre na internet.  

 

4. Abrangência  

Os trabalhos abrangem a área da Estação Ecológica de Jutaí-Solimões e seu entorno, incluindo os 
municípios de Jutaí, Tonantins, Santo Antonio do Içá e Amaturá, no estado do Amazonas, constituindo a 
área de estudo. Os trabalhos do contratado incluem rotina em escritório próprio e contatos a 
distância com os gestores da UC na cidade de Tefé/AM.  Não serão disponibilizadas passagens e 
diárias para o deslocamento do consultor. 

  

5. Qualificação 

Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa física com formação acadêmica 
plena nos cursos relacionados com a temática (Biologia, Ecologia, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Florestal, Agronomia, Geografia, Geologia ou afins), com conhecimento e experiência em 
geoprocessamento, SIG e cartografia para a caracterização e geração de produtos indicados para estas 
ferramentas, categoria júnior.  

O candidato deverá demonstrar experiência em aspectos gerais de SIG e cartografia, ou 
especialização nestas, bem como alguma experiência na Amazônia Brasileira que facilite a elaboração 
dos produtos aqui solicitados para a UC. Além da graduação será levado em consideração mestrado e 
doutorado.  A experiência indicada pelos candidatos deverá ser comprovada mediante apresentação de 
documentação específica quando solicitado pelo contratante. 
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6. Produtos 

 

6.1 – Produto 1  (30% do pagamento) 

6.1.1- Mapa com a base cartográfica geral na escala 1:100.000 contendo no mínimo: 

• Limite da EEJS; sua área circundante (de raio de 3km, conforme Resolução CONAMA № 
428/2010); serviços públicos instalados; sistema viário (rodovias federais, estaduais e municipais; trilhas 
e caminhos relevantes no terreno); hidrografia (sistemas lóticos e lênticos, naturais e artificiais); relevo; 
curvas de nível e pontos cotados, edificações; limites municipais/sedes; áreas urbanas; distritos; 
povoados; localidades; comunidades mais relevantes; limites das UC estaduais e municipais, bem como 
terras indígenas inseridas na área de estudo e outras áreas naturais protegidas (públicas e privadas); 
fragmentos de vegetação natural, entre outros temas similares; 

• As unidades geomorfológicas, obtidas com base na análise do Modelo Digital do Terreno 
(MDT), elaborado a partir do processamento das curvas de nível, pontos cotados e hidrografia; 

• Quando possível, serão identificadas e delimitadas as unidades de paisagem (UP), a partir da 
integração (processamento) entre as unidades geomorfológicas obtidas e as fitofisionomias delimitadas. 
As UP assim obtidas constituirão unidades homogêneas da paisagem do ponto de vista dos aspectos 
físicos (topografia, hidrografia e pedologia) e bióticos (vegetação), configurando as potenciais 
comunidades naturais que compõem a UC. A identificação e a delimitação destas UP permitirão o 
mapeamento da localização, formato e extensão de cada peça do mosaico de comunidades naturais 
que compõem a UC e que deverão ser objetos de análises específicas quando dos trabalhos de 
planejamento e manejo. 

• Tabela de atributos dos temas citados editada. 
 

6.1.2- Mapa de curva de nível na cota de 20 metros, diferenciando em cores diferentes acima e 
abaixo desta cota, na escala 1:100.000. 

6.1.3- Mapa de curva de nível na cota de 45 metros, diferenciando em cores diferentes acima e 
abaixo desta cota, na escala 1:100.000. 

6.1.4- Mapa de curva de nível na cota de 90 metros, diferenciando em cores diferentes acima e 
abaixo desta cota, na escala 1:100.000. 

 
 

 6.2 – Produto 2 (70% do pagamento) 

 
6.2.1- Mapas de cobertura vegetal na escala 1:100.000. 
Obtidos a partir da interpretação e da classificação não supervisionada de imagens de                         
satélite e outras disponíveis no ICMBio e de acesso livre na internet, com vistas à identificação e à 
delimitação preliminar das diferentes fitofisionomias presentes na UC e no seu entorno (área de estudo). 
A categorização das fitofisionomias delimitadas basear-se-á no sistema de classificação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
6.2.2- Mapa com a localização de comunidades e ou colocações existentes dentro e no entorno 
da UC, na escala 1:100.000 (dados copilados de documentação pesquisada devendo ser apresentada a 
gestão da UC para análise e fornecimento de dados que esta possa ter, devendo ser inclusos no mapa 
para assim finalizar o produto). 
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6.2.3- Mapa com a localização e nomenclatura dos corpos da água na UC e entorno, na escala 
1:100.000 (dados copilados de documentação pesquisada devendo ser apresentada a gestão da UC 
para análise e fornecimento de dados que esta possa ter, devendo ser inclusos no mapa para assim 
finalizar o produto).  
 
6.2.4- Mapa com o tipo de solos na UC e entorno, na escala 1:100.000. 
 
6.2.5- Mapa com os pontos do memorial descritivo evidenciados, na escala 1:100.000. 

 

6.2.6 – Mapa com a área de cada polígono, em hectare, referente ao quanto cada município e Terra 
Indígena estão sobrepostos a área da UC (área total destas e a sua porcentagem em relação a área 
total da UC). 

 
• Na hipótese de não haver material suficiente no ICMBio e nem em fontes de acesso livre, o 

Contratado dará continuidade aos trabalhos, sem interrupção e fica liberada para concluí-los sem eles, 
usando as ilustrações que achar conveniente, em acordo com a gestão da UC e o ICMBio.  
 

7. Forma de Apresentação 

Todas as informações georreferenciadas deverão ser entregues em meio digital e apresentadas em 
formato para ArcView (formato shape-file para dados vetoriais e TIFF para imagens). Os arquivos de 
impressão devem ser entregues no formato Word (para textos) e PDF e MXD para ilustrações. Os 
mapas serão elaborados conforme o discriminado abaixo: 
 

• Todos os produtos (Produto 1 e 2 - mapas) deverão conter evidenciado o limite da UC e 
sua zona de amortecimento. Devendo ser produzidos de forma a que permitam a impressão em 
tamanho A0, A2 e A4 e entregues em 2 CD/DVD para cada produto. As cópias em papel ficarão a 
cargo da UC. 

 
Todo e qualquer tipo de dados e informações eletrônicas dos trabalhos de geoprocessamento e 

cartografia a serem repassados para o ICMBio, nos arquivos do PM, devem ser organizados em pastas 
e subpastas com a nomenclatura especificadas a seguir, no que couber: 

 
a) 01 subpasta chamada Fotos, para as fotografias; 
b) 01 subpasta chamada IMG, para as imagens; 
c) 01 subpasta chamada JPG, para materiais nesta extensão; 
d) 01 subpasta chamada MXD, para dados nesta extensão; 
e) 01 subpasta chamada PDF, para dados nesta extensão; 
f) 01 subpasta chamada SHP, para dados no formato shapefile e 
g) 01 subpasta chamada Word, para dados neste formato. 
 
As dúvidas ainda existentes serão resolvidas, por escrito ou por e-mail, diretamente com a coordenação 
técnica do projeto (PM), pela COMAN/ICMBio. 
 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA  
 
Elaboração da base cartográfica com dados oficiais e/ou extraoficiais, para o plano de manejo da 
unidade de conservação (UC). 
 
Instituições oficiais de cartografia: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Diretoria do 
Serviço Geográfico (DSG), do Exército Brasileiro.  
 
Outras fontes oficiais possíveis: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT); 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), de vários estados; Agência Nacional de Águas (ANA); 
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM); Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM), Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Instituto 
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Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), instituições estaduais, municipais e distritais, 
entre outros.  
Extraoficiais: organizações civis, Google Earth, empresas de consultoria, mineradoras, reflorestadoras, 
empresas agrícolas, entre outras. 
 
Informar nos produtos de geoprocessamento e cartográficos, no mínimo, a autoria, data e lugar de 
elaboração dos produtos, a fonte (nome das cartas topográficas e/ou da imagem), a escala e a data de 
onde foi retirada a informação, quando da compilação de dados oriundos de imagens raster 
georreferenciadas. 
 
Adotar no memorial descritivo (apenas como informe):  

• Coordenadas UTM (sistema de projeção Universal Tranversa Mercator), preferencialmente, ou 
coordenadas geográficas, bem como informar o datum utilizado.  

• No sistema de coordenada UTM, utilizar sempre valor inteiro (sem decimais); caso a poligonal 
da UC se expanda para mais de um fuso UTM, utilizar o sistema de coordenada geográfica. No sistema 
de coordenadas geográficas usa-se a latitude e a longitude, em formato de graus, minutos, segundos, 
não precisando colocar o décimo de segundos. Para os dois tipos de coordenadas, especificar que são 
coordenadas aproximadas. 

• Para fazer a poligonal, usar sempre que possível as feições naturais e referências no terreno, 
tais como: cursos d'água, talvegues, ilhas, sistemas viários, curvas de nível, pontos cotados, divisores 
de água, linhas de transmissão, isóbatas (para áreas marinhas), limites geopolíticos (limites de 
municípios e estados), limites de terras indígenas homologadas, limites de unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais, assentamentos, territórios quilombolas, entre outras (ver memorial 
descritivo da UC). 

• No caso de malha viária ou linhas de transmissão, informar o nome e o tipo, conforme constam 
na carta topográfica ou em verificação de campo ou em mapas rodoviários. Quando se tratar de 
estradas vicinais ou particulares, denominá-la como “estrada vicinal sem denominação”, atribuindo a 
elas um sentido entre localidades. Dispor a sigla da estrada separada por hífen, assim como o nome 
comum dela na primeira citação, quando existente.  

• Na ausência de feições naturais ou limites geopolíticos, usar linha retas, descrevendo somente 
as coordenadas do vértice anterior e do subsequente. 

• Para fazer a descrição dos polígonos de cada zona e da ZA, inserir os pontos em cada 
mudança de segmento fisiográfico, no início e no fim de cada segmento. As colunas X e Y são 
necessárias nos sistemas de coordenadas UTM e geográficas. Cada segmento descrito será separado 
por ponto e vírgula.  

• A descrição dos pontos deverá começar sempre por aquele localizado mais ao norte (Equador) 
e mais a leste (Greenwich) e, se possível, deve seguir no sentido horário (ver memorial descritivo da 
UC). 

• Sempre que houver um polígono cujos limites já estejam descritos e fizer divisa com um 
polígono de outra zona, a descrição já existente servirá de base para a descrição da zona vizinha, para 
a qual será descrito apenas o ponto inicial e o final da zona já descrita.   

• Na descrição de feições e situações dinâmicas, como manguezais, dunas, veredas, restingas, 
áreas de inundação, remanescentes (fragmentos) de vegetação, bem como cursos d’água, foz ou delta 
de rios, utilizar esse limite e colocar alguns pontos de coordenadas como referência. 

• Calcular e informar no memorial descritivo a área de cada polígono em hectare, informando o 
quanto cada zona corresponde ao total da UC. 

 

8. Cronograma de Execução e Pagamento 

  O consultor deverá cumprir as atividades listadas e apresentar os produtos nos prazos indicados 
abaixo: 
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Item Descrição do produto 

Forma de 
entrega do 

produto 

Prazo de entrega 
(dias a partir da 
assinatura do 

contrato) 

% do valor 
do 

contrato 

6.1 
Produto 1 

6.1.1- Mapa com a base cartográfica 
geral na escala 1:100.000; 

6.1.2- Mapa de curva de nível na cota 
de 20 metros, na escala 1:100.000; 

6.1.3- Mapa de curva de nível na cota 
de 45 metros, na escala 1:100.000; 

6.1.4- Mapa de curva de nível na cota 
de 90 metros, na escala 1:100.000. 

2 CD/DVD 
que permita 
cópias em 
papel nos 
tamanhos 
A0, A2 e A4  

- os custo 
referentes 
aos 2 
CD/DVD e 
postagem via 
correio por 
conta do 
consultor. 

35 dias  30% 

6.2 
Produto 2 

6.2.1- Mapas de cobertura vegetal na 
escala 1:100.000; 

6.2.2- Mapa com a localização de 
comunidades e ou colocações 
existentes dentro e no entorno da UC, 
na escala 1:100.000; 

6.2.3- Mapa com a localização e 
nomenclatura dos corpos da água na 
UC e entorno, na escala 1:100.000; 

6.2.4- Mapa com o tipo de solos na UC 
e entorno, na escala 1:100.000; 

6.2.5- Mapa com os pontos do 
memorial descritivo evidenciados, na 
escala 1:100.000; 

6.2.6 – Mapa com a área de cada 
polígono, em hectare. 

 
2 CD/DVD 
que permita 
cópias em 
papel nos 
tamanhos 
A0, A2 e A4 
 
- os custo 
referentes 
aos 2 
CD/DVD e 
postagem via 
correio por 
conta do 
consultor. 

70 dias  70%  

 

 Quaisquer modificações no escopo ou prazo de entrega deverão ser previamente aprovadas pela 
equipe de supervisão, assim como devem passar pela anuência do FUNBIO enquanto contratante. 

 Estão incluídos no custo da contratação a remuneração dos serviços prestados pelo 
consultor, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista, os 
custos das mídia física CD/DVD e postagem via correio devendo ser deduzidos no ato dos 
pagamentos os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS – para pessoa física).  

 O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, com recursos 
do Programa ARPA. 

 O produto deverá ser entregue à equipe do PM, do ICMBio, que poderá solicitar ajustes e 
retificações no relatório sempre que julgar necessário. O consultor deverá encaminhar todas as cópias 



 

 

Página 7 de 8 

 

dos produtos para o ICMBio/UC, que se encarregará de enviar cópia digital ao FUNBIO, devidamente 
aprovados.  

O prazo para avaliação de cada produto por parte do ICMBio é de, no máximo, 10 dias, devendo o 
consultor realizar os ajustes solicitados no mesmo prazo. 

  Apenas após a aprovação dos produtos finais (com ajustes e retificações já aprovadas pela 
equipe do PM), o FUNBIO poderá providenciar a última parcela de pagamento ao consultor em até 10 
dias após o recebimento, no FUNBIO, do documento de cobrança (nota fiscal, fatura) e do Termo de 
Recebimento e Aceite a ser emitido pela UC. 

 

9. Dados, serviços locais, pessoal e instalações fornecidas pelo Cliente 

 O consultor deverá realizar o trabalho utilizando seu próprio acervo técnico e material, bem como o 
local para realização dos serviços e insumos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços ora 
pactuados.  Em virtude de não ser necessária a presença do consultor na cidade de Tefé, não serão 
disponibilizadas passagens e diárias. 

O ICMBio/MMA deverá fornecer toda a documentação do Projeto, necessária ao desenvolvimento 
das atividades aqui previstas. Caso seja necessário, a equipe de Planejamento poderá colaborar na 
articulação (e.g. contato telefônico, apresentação do consultor por Ofício) com unidades do ICMBio ou 
IBAMA.  Ponto focal do ICMBio:  
- Lauri Corso, EEJS/ICMBio, (97) 3343-4724 / 99169-9136, lauri.corso@icmbio.gov.br 
 

10. Responsabilidade Técnica 

A responsabilidade técnica pela análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado para 
execução do serviço a que se refere este termo de referência caberá à equipe de planejamento, 
formada pelo responsável da UC – Lauri Corso e representante da COMAN/ICMBio – Lourdes M. 
Ferreira, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para a execução dos 
serviços especificados no presente documento. 

Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto deste contrato terão os 
direitos autorais patrimoniais revertidos para o MMA, ICMBio e FUNBIO e sua reprodução total ou 
parcial requer expressa autorização dos mesmos, inclusive em período posterior ao encerramento do 
contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade intelectual. 

Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos 
acadêmicos, entre outros, produzidos a partir de informações objeto da contratação pela consultoria, 
deverá ser solicitada previamente autorização do MMA, ICMBio e FUNBIO. 

Fotografias e filmagens devem respeitar as normas referentes ao uso de imagem de Unidades de 
Conservação e dos comunitários. 
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ANEXO – EXIGÊNCIAS CURRICULARES E SELEÇÃO 

 

   
O Currículo de Pessoa Física deverá informar: 

 

• Dados pessoais (nome completo, data de nascimento, endereço, telefones de contato e e-
mail). 

• Atividade atual. 

• Formação acadêmica (começar a partir da mais recente). 

• Pós-graduação (instituição, ano, título da monografia/dissertação/tese e orientador). 

• Graduação (instituição e ano). 

• Atuação profissional (começar a partir da mais recente) Instituição, local, cargo, ano e tempo de 
trabalho, vínculo institucional e atividades desenvolvidas.  

• Projetos de pesquisa (se for o caso), ano, título, local onde se desenvolveu o trabalho, 
coordenador e instituições envolvidas.  

• Produção científica. 

• Dados complementares que não se enquadram em nenhum item anterior e que tenham relação 
com as qualificações exigidas no edital de contratação.  

• Duas referências profissionais, com telefone e e-mail. 

 

O currículo não deverá ultrapassar 03 páginas, em letra Times New Roman, tamanho 11. 
Currículos que não sigam o modelo serão desconsiderados. 


