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Cuiabá – MT, agosto de 2021 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO 

PARQUE ESTADUAL CRISTALINO I E II 



 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

1.1 Dados gerais da unidade  

● Categoria: Proteção Integral 

● Nome da unidade: Parque Estadual Cristalino I e II 

● Órgão responsável: Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – 

SEMA-MT 

● Estado: Mato Grosso 

● Municípios que abrangem as unidades: Novo Mundo (90%) e Alta Floresta (10%) 

● Área da unidade: 184.900,00 ha 

 

2. CONTEXTO  

2.1 Breve histórico 

O Parque Estadual Cristalino - PEC foi criado no ano de 2000 e ampliado em 

2001 e em termos ecológicos, foi considerado como um dos mais ricos em biodiversidade 

da Amazônia, tanto na Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para a 

Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na 

Amazônia Brasileira (MMA, 2000), como pelos estudos realizados para a elaboração da 

versão preliminar do Plano de Manejo do PEC (Campello et al, 2002). 

Apesar desses elementos, somados ao fato da sua localização estar próximo 

a duas áreas indígenas (reserva dos Índios Kayabi e Reserva do Xingú) e de uma área 

da Aeronáutica, na Serra do Cachimbo – PA, o Parque tem em seu histórico ameaças à 

integridade da área, que se efetivaram pelas invasões. Atualmente, existem 

assentamentos implantados em seu limite e grandes fazendeiros estabelecidos no 

interior do Parque, sendo que muitos desejam expandir o agronegócio. 

O Parque Estadual Cristalino faz fronteira entre a devastação existente ao 

sul (desmatamento, criação extensiva de gado, extração de ouro) e grandes áreas 

protegidas ao norte. Desta forma, ocupa uma posição importante na parte sul de um 

conjunto maior de áreas protegidas, que se estende de leste para oeste, denominado 

Corredor de Conservação da Amazônia Meridional. Os corredores ecológicos são 

definidos na Lei do SNUC (MMA, 2000) como “porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de 

genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de 



áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam, para sua 

sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. 

A porção centro-sul deste grande corredor, onde o PEC se insere, vem 

sendo conhecida como Corredor de Conservação Teles Pires/ Tapajós. Este é composto 

por um bloco de áreas protegidas com cerca de 57,5 mil km², na área de influência da 

rodovia BR-163, na região denominada “Território Portal da Amazônia”. Este inclui, além 

do Parque Estadual do Cristalino, a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, 

a área Patrimonial da Força Aérea Brasileira (Campo de Provas Brigadeiro Veloso), as 

terras indígenas Kayabi e Mundurucu e o Parque Nacional do Juruena (Micol et al, 2006). 

Como categoria de manejo, o Parque tem como objetivo básico, além da 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e o 

turismo ecológico, conforme o estabelecido na Lei do SNUC (MMA, 2000). 

Desta forma, o PEC também representa uma oportunidade para o 

desenvolvimento do turismo e, pela qualidade de seus atrativos naturais, tem condições 

para participar dos principais roteiros turísticos nacionais e internacionais, cumprindo um 

dos objetivos de sua criação. 

O Plano de Manejo do PEC foi aprovado por meio da Portaria nº 152 de 11 de 

dezembro de 2008 e a operacionalização das medidas de gestão tem contribuído para 

que a UC atenda seus objetivos de criação, assim como, orienta o fortalecimento de 

parcerias com Organizações da Sociedade Civil – OSC, agentes públicos e organizações 

comunitárias em prol da melhoria e atendimento das ações de proteção, monitoramento 

e vigilância ambiental; monitoramento da biodiversidade. 

 

2.2 Características 

 

A origem do nome do PEC deu-se por conta do Rio Cristalino, presente no interior 

do Parque, que tem significativa importância ambiental, principalmente por proteger as 

nascentes e o percurso dos rios Cristalino, Rochedo e Nhandu, suas corredeiras, 

cachoeiras e lagoas e as comunidades aquáticas que neles habitam, como também, pela 

heterogeneidade de sua vegetação e fauna associada e suas peculiaridades ambientais.  



As corredeiras e as cachoeiras definem a dinâmica dos rios e formam ambientes 

especiais, com influência sobre comunidades da fauna local, principalmente peixes e 

aves, influenciando também a paisagem e as fitofisionomias. 

 O Parque tem em seu interior grandes propriedades com atividades em 

desenvolvimento em desacordo com os objetivos de sua criação, para as quais os 

proprietários têm ajuizado ações para continuar a exercê-las com base na não 

regularização fundiária de tais áreas. 

 No seu entorno os moradores anseiam por uma avaliação e revisão das atividades 

permitidas nessas áreas, por entenderem que as regras restringem algumas atividades 

de forma demasiada. 

 

Acesso: Por  via  terrestre,  o  principal  acesso  ao  Parque  é  pela  estrada  Quarta  

Leste,  uma  estrada vicinal, com  calçamento  de  saibro  (laterita),  que  liga  o  parque  

à sede  de  Alta  Floresta. A travessia do Rio Teles Pires é feita por balsa até a Gleba 

Divisa, seguindo por estrada secundária até a estrada municipal de Novo Mundo, que 

liga a comunidade Rochedo até as Margens do Rio Cristalino. A Quarta Leste entra no 

interior do PEC, até as margens do Rio Cristalino. Há, também, uma estrada de terra 

que parte da rodovia Primeira Leste e segue paralela ao limite entre os estados de Mato 

Grosso e Pará, em território paraense. A partir dessa estrada foi aberto um acesso que 

atravessa o limite estadual e chega até as margens do rio Cristalino. Esse acesso é 

controlado pelas fazendas locais. Além destas, existem estradas não-oficiais, abertas 

por fazendeiros e madeireiros, que penetram no extremo leste do Parque, mas não 

alcançam a bacia do Cristalino. Além destas, existem estradas municipais, que penetram 

no extremo leste do Parque, mas não alcançam a bacia do Rio Cristalino. E ainda uma 

estrada pelo interior do Campo de Provas Brigadeiro Veloso ( Base Aérea do Cachimbo) 

até o local conhecido como “Olho da xuxa”, no interior o PEC. 

 

Atributos naturais: Há grande riqueza de espécies vegetais, distribuídas em diferentes 

fitofisionomias como os remanescentes da Floresta Ombrófila Densa, localizados 

principalmente ao sul e oeste do PEC, com composição florística peculiar, a Floresta 

Semidecidual Alta (transição entre Floresta Ombrófila Densa e Caatinga), em solo de 

areia branca e manchas de Campinarana, no centro e leste do PEC, e nos Campos 

Rupestres, em afloramentos rochosos, principalmente, nas encostas e topos das serras 

do Rochedo e do Mateiro. 



  

Biodiversidade: Uma das principais significâncias do PEC está relacionada à proteção 

da riqueza e da composição das populações e comunidades que vivem nesses variados 

ambientes. 

Conforme afirmado anteriormente, o PEC tem um papel indispensável para proteção da 

riqueza - as populações de espécies ameaçadas de extinção, vulneráveis ou 

insuficientemente conhecidas, tais como as espécies vegetais Marsdenia sp. nov. aff. 

Macrophylla, Costus sp. nov. (Costaceae), Guarea sp. nov. (Meliaceae), Sciadocephala 

sp.  nov.  (Compositae); espécies da mastofauna como macaco-aranha-da-cara-branca 

(Ateles belzebuth marginatus), cachorro-do-mato-de-orelha-curta (Atelocynus microtis);  

tatu-canastra (Priodontes maximus), espécies de aves como Anodorhynchus 

hyacinthinus (arara-azul-grande), Pteroglossus bitorquatus (araçari-de-pescoço-

vermelho), Psophia viridis (jacamim-decosta-verde); de anuros como  Colostethus  

marchesianus e Dendrobates castaneoticus, os quelônios  Podocnemis expansa e 

Podocnemis unifilis, lagartos, tais como Crocodilurus amazonicus e Dracaena 

guianensis, e serpentes como Boa constrictor e Corallus caninus. 

- as  espécies  recentemente  descritas  e  novas  ocorrências  geográficas,  como  as  

espécies vegetais  Psychotria ownbeyi e Heliconia spathocircinata;  as  espécies  de  ave 

dançador-de-coroa-dourada (Lepidotrix vilasboasi) e beija-flor-verde (Polytmus  

theresiae); e o anuro Dendrobates sp. 

- as populações de espécies endêmicas regionais ou macro-regionais, dentre elas as 

espécies de plantas Retiniphyllum kuhlmannii, Notopleura tapajozensis, Pagamea 

plicata, Rhynchospora exilis, Vellozia tubiflora, Thrasya auricoma e Hibiscus paludicola. 

- as espécies  de  peixes  sob  forte  pressão  de pesca como tucunaré  (Cichla aff.  

ocellaris), o trairão (Hophias gr. Lacerdae), surubim (Sorubim lima), pintado 

(Pseudoplatystoma fasciatum), o jaú (Paulicea  luetkeni), entre outras e para garantir  os 

processos migratórios sazonais de peixes de valor econômico. 

Além de todos estes aspectos, por sua localização estratégica, o PEC contribui para a 

garantia do fluxo gênico das espécies  nativas da região,  através dos corredores  

ecológicos da Amazônia Meridional e da bacia hidrográfica Teles Pires – Tapajós, 

mantendo a conectividade com outras áreas protegidas da região e servindo como 

barreira ao avanço do arco de desmatamento no norte mato-grossense e sul do Pará. 

A efetivação da conservação dessa área também é de fundamental  importância  para o 

desenvolvimento de pesquisas e disseminação do conhecimento e pelo alto  potencial  



que representa para o desenvolvimento do ecoturismo e consequente compatibilização 

da presença das populações do entorno com os objetivos da unidade. 

 

Infraestrutura: A UC não possui uma sede própria. As atividades administrativas são 

realizadas nos escritórios das Diretorias Regionais da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente de Mato Grosso nos municípios de Alta Floresta e Guarantã do Norte. Foram 

adquiridos com recursos do ARPA equipamentos necessários para a gestão e 

fiscalização. O Gerente da UC conta com apoio e suporte técnico de equipes da SEMA-

MT – Sede Cuiabá. 

Socioeconômica:  

Os municípios que integram a região do Parque Estadual Cristalino - Alta Floresta,  Novo 

Mundo, Carlinda e Guarantã do Norte, originaram-se dentro deste mesmo processo. 

O Município de Alta Floresta, nos anos noventa, com a decadência do ouro veio a busca 

por novas alternativas que viabilizassem a permanência de colonos na área. Depois de 

várias experiências mal sucedidas, como a implantação de culturas como: café, arroz, 

cacau, guaraná e acerola, a pecuária extensiva tornou-se a base da economia do 

município, juntamente com o ecoturismo e turismo de pesca, em menor escala. No 

entanto, a exploração da madeira e algumas formas de garimpo são atividades 

predatórias que continuaram a ser realizadas. Uma pequena área do PEC (10%) está 

localizada no município de Alta Floresta. 

O Município de Novo Mundo, segundo o seu Plano Diretor de 2009 possui uma área de 

5.886,77km², com um grande número de assentamentos rurais espalhados ao longo de 

todo o território, inclusive nos limites do PEC. O garimpo se manteve como um negócio 

rentável e base da economia, atraindo inclusive muitos agricultores. A partir de 2000, a 

atividade garimpeira entrou em decadência e poucos permaneceram nessa atividade. A 

maior parte da população voltou-se para os setores agrícola, pecuário e madeireiro. A 

maior parte da área do PEC (90%) está localizada no município de Novo Mundo. 

O Município de Carlinda  tem o pilar de sua economia na pecuária, ainda que as 

propriedades sejam de pequeno porte (50 ha). Estas foram desmatadas em praticamente 

100%. Este município faz limite com o PEC. 

O Município de Guarantã  do  Norte, em 1986, após investimentos em lavoura 

mecanizada de arroz, inviabilizada devido ao relevo, teve início a exploração de madeira 

que avançou  rapidamente na  direção  norte.  Após  a  retirada  da  madeira, os  

fazendeiros implantaram pastagens para a prática da pecuária extensiva. 



 

2.3 Histórico Jurídico: O Parque Estadual Cristalino foi criado pelo Decreto nº 1.471 de 

09 de junho de 2000 e Lei nº 7.518 de 28 de setembro de 2001, com uma área de 66.900 

hectares, e ampliado pelo Decreto nº  2.628  de  30  de  maio  de  2001,  que  criou  o  

Parque  Estadual  Cristalino  II,  com  área  de 118.000 hectares. Estas duas áreas 

contíguas, situadas nos municípios de Novo Mundo e Alta Floresta,  somam  184.9000  

ha. 

Em 2010 foi aprovado o plano de manejo por meio da Portaria nº 031 de 19/03/2010. O 

conselho gestor foi criado pela Portaria nº 142 de 05/11/07. 

 

Figura 01. Região do Parque Estadual do Cristalino.. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Tendo decorrido 13 anos desde a data de sua aprovação e considerando a 

existência de novas informações a serem incorporadas pelo Plano de Manejo, bem como 



a necessidade de se atualizar e compatibilizar alguns dos programas existentes no Plano 

de Manejo. 

Diante disso, seguindo os preceitos do SNUC/SEUC uma primeira revisão para a 

atualização de dados, informações, diagnósticos (socioeconômico e fundiário), 

zoneamentos, regras de uso, programas e medidas de gestão do Plano de manejo da 

UC denominada Parque Estadual Cristalino I e II é necessária, com intuito de propiciar o 

aperfeiçoamento e ampliar a estratégia de gestão dessa UC estadual, bem como, 

priorizar atividades e recursos, atendendo, assim, a dinâmica de desenvolvimento e 

consolidação da UC. 

Além disso, a revisão atende ao anseio da comunidade que reside no entorno e 

aos membros do conselho consultivo, tendo este último inclusive deliberado sobre 

pontos a serem atualizados no Plano de Manejo. 

Esse ambiente favorável vai ao encontro dos preceitos do inciso II do Art. 33 da 

Lei Federal n.º 9.985/2000, que trata da elaboração, revisão ou implantação de plano de 

manejo. 

 

4. OBJETIVO 

Revisar e atualizar os dados, informações, diagnósticos (socioeconômico e 

fundiário), zoneamentos, regras de uso, programas e medidas de gestão do Plano de 

Gestão do Parque Estadual Cristalino I e II, abrangendo os municípios de Novo Mundo 

e Alta Floresta no Estado de Mato Grosso. 

 

5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Realizar avaliação das atividades previstas e executadas na versão original do 
Plano de Gestão; 

b) Atualizar os dados e informações socioeconômicas das UC e seus entornos; 

c) Atualizar os dados e informações fundiários das UC e seus entornos;  

d) Atualizar os dados e informações sistematizadas sobre pesquisas e de uso público 
das UC e seus entornos;  

e) Diagnosticar se existem novas fragilidades, ameaças e ilícitos ambientais das UC 
e seus entornos, propondo ações de controle, monitoramento e mitigação; 



f) Diagnosticar e avaliar as potencialidades e os impactos socioeconômicos e 

ambientais dentro e no entorno das UC; 

g)  Revisar o zoneamento e regras de uso das UC e seus entornos; 

h) Apresentar propostas para a solução dos problemas decorrentes das atividades 

conflitantes desenvolvidas no PEC e em seu entorno; 

i) Elaborar Matriz de Planejamento sistematizada do Plano de Gestão das UC e seus 

entornos; 

j) Fornecer relatórios parciais das atividades realizadas; 

k) Disponibilizar relatórios em mídia digital e impressa, e;  

l) Fornecer a base geográfica digital (shapefiles) e os registros fotográficos das 

atividades e eventos. 

 

6. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 

Os serviços de consultoria objeto deste TdR seguirão as orientações da SEMA-

MT. Todos os produtos serão supervisionados e aprovados pelo SEMA-MT. 

Além dos estudos demandados, a revisão e atualização de dados, informações, 

diagnósticos (socioeconômico e fundiário), zoneamentos, regras de uso, programas e 

medidas do Plano de manejo do Parque Estadual Cristalino I e II, a CONTRATADA 

deverá considerar os estudos e documentos já existentes e as informações levantadas 

em campo. 

Também para fins de operacionalização logística, a CONTRATADA, deve se 

atentar para o período de chuvas que têm início em dezembro e se estende até março, 

dificultando o acesso a algumas localidades. 

Os técnicos da SEMA-MT deverão, sempre que possível, participar das atividades 

de levantamentos e processamento das informações buscando proporcionar maior 

envolvimento da equipe com as metodologias e resultados deste trabalho, para fins de 

monitoramento e avaliações futuras dos documentos. 

A CONTRATADA, deverá apresentar os produtos em versão preliminar, em formato 

digital, para análise da SEMA-MT. Caso o produto ainda não se apresente satisfatório 

para a aprovação pela referida equipe, a CONTRATADA deverá proceder às alterações 

até que o produto atenda às exigências solicitadas, chegando à versão final, que deverá 

ser entregue em formato digital e impresso, conforme especificação dos produtos. O 

pagamento pelos produtos será realizado após sua aprovação. A SEMA poderá solicitar 



até no máximo duas revisões de cada produto entregue, com prazo de retorno à 

contratada de até dez dias. O pagamento pelos produtos será realizado após sua 

aprovação.  

 

 

7. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

As atividades relacionadas à revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual 

Cristalino I e II serão desdobradas em etapas complementares, conforme consta abaixo: 

 

ETAPA 1 – Organização do Plano de Trabalho.  

Participação de representantes da CONTRATADA em Reunião de Organização 

do Planejamento, com duração de 01 dia, via videoconferência para apresentação do 

Plano de Trabalho objeto deste Termo de Referência - TdR para a SEMA-MT, em até 15 

dias após a assinatura do contrato. 

Nesta Reunião serão definidas e niveladas com a equipe técnica da SEMA-MT as 

estratégias e metodologias, logísticas e cronograma das etapas de revisão do Plano de 

Manejo, a ser incluído em um cronograma detalhado, conforme modelo a ser 

disponibilizado pela CONTRATADA. Nessa fase será disponibilizado à CONTRATADA 

o banco de dados de informações sobre a UC, de posse da SEMA-MT, além das 

referências legais, técnicas e metodológicas que nortearão a revisão do Plano de 

Manejo. 

Produto 1: Plano de Trabalho contendo o cronograma detalhado, que definirá as 

atividades, responsáveis, equipe envolvida, cronograma físico e insumos necessários, 

em formato digital e impresso (duas cópias). 

 

ETAPA 2 – Versão preliminar da atualização do Diagnóstico Ambiental e 

Socioeconômico, dos dados fundiários, do zoneamento, das regras de uso e dos 

programas de gestão em forma digital 

 

Sistematização e análise das informações disponíveis. 

A revisão do plano de gestão requer buscar, sistematizar e analisar dados pré-

existentes sobre o meio físico, biótico, socioeconômico, fundiário, pesquisa, uso público 



– Volume I; Zoneamento, regras de uso e programas de gestão – Volume II, relacionados 

ao Plano de Manejo vigente, e demais dados e informações oficiais. Esse documento 

será a base do Diagnóstico para a atualização das informações  do Plano de Manejo da 

UC, o qual será elaborado segundo definição na Etapa 1 – Plano de Trabalho, com a 

identificação do material relevante aos planejamentos, e as respectivas lacunas de 

informação. 

Todas as referências utilizadas deverão ser disponibilizadas em um banco de 

informações que acompanharão o Diagnóstico preliminar. 

Levantamento de campo 

Com base no diagnóstico apresentado na sistematização de dados secundários, 

a CONTRATADA realizará as atividades de campo conforme metodologias 

apresentadas no Produto 1 e seguindo as orientações discriminadas abaixo para 

atividades de coleta de dados primários. 

Participar de Reconhecimento de Campo com duração de 12 dias, no qual será 

realizada uma incursão à área da UC juntamente com o Coordenador Geral da 

CONTRATADA e da equipe gestora da UC. Nesse período acontecerá o levantamento 

de todas as informações necessárias no local de abrangência da Unidade de 

Conservação, bem como as reuniões regionais. 

Nas atividades de campo a CONTRATADA deverá iniciar de forma participativa a 

elaboração do Modelo Conceitual do Parque Estadual Cristalino I e II, com base nos 

Padrões Abertos para a Prática da Conservação, (Alvos de Conservação, Serviços 

Ecossistêmicos, Alvos de Bem-estar Social e Ameaças) e apresentar com base no 

método, os conceitos, graus de interferência, tabelas e outras facetas dos métodos que 

possam levar o grupo a refletir sobre o que se pretende alcançar por meio da visitação 

da UC de acordo com seus objetivos, obtendo dados primários em campo 

(socioeconômico, fundiário, zoneamento, regras de uso, pesquisa e programas de 

gestão) e o conhecimento da situação local, cabendo à CONTRATADA elaborar e 

realizar consultas e entrevistas participativas e colaborativas junto aos moradores, bem 

como os demais usuários que se relacionam direta e indiretamente com a UC e seu 

entorno. 



Levantamento socioeconômico 

A CONTRATADA com apoio técnico da SEMA-MT realizará a sensibilização nas 

diferentes instituições parceiras e organizações da sociedade civil sobre a  Atualização 

e Revisão do Plano de Manejo do PEC. Também deverá mobilizar e realizar Reuniões 

regionais no Município de Alta Floresta e Novo Mundo, com duração de 01 (um) dia em 

cada Município, sendo estimado o número de 12 participantes. 

A CONTRATADA atualizará os dados e as informações dos moradores do interior 

do PEC e  entorno por meio da metodologia de Diagnóstico Rápido Participativo 

abrangendo a quantidade de famílias por polos e suas respectivas comunidades; a 

identificação do quantitativo da população; a identificação das situações de conflito 

existentes ou potenciais conflitos no Parque; análise socioeconômica integral, assim 

como (re)identificar a infraestrutura e instalações de apoio social, comunitário e 

econômico (escolas, postos de saúde, micro agroindústrias) e o atual contexto de 

atuação das organizações associativas e lideranças comunitárias existentes no entorno 

do PEC e a relação entre elas. Também deverão ser caracterizadas as atividades 

potenciais de uso público bem como a infraestrutura e equipamentos de apoio já 

existentes ou propostos. Devem ser relacionadas às informações necessárias para o 

entendimento da dinâmica de visitação e sua evolução (acessos à UC, municípios de 

onde vem à demanda de visitação, desenvolvimento do turismo no entorno, perfil do 

visitante, infraestrutura planejada caso exista, áreas com indicação de potencial para 

visitação e principais grupos de interesse). 

Caracterização da situação fundiária 

A CONTRATADA deverá atualizar com base nos dados levantados nesta 

consultoria a situação fundiária das áreas ocupadas por moradores, localizadas no 

interior e no entorno da UC, assim como, identificar conflitos existentes ou potenciais no 

PEC, bem como levantamentos nos órgãos de terra e informações cartoriais municipais, 

conforme itens abaixo: 

I – Glebas, verificando tamanho e percentual; 

II – Ocupações irregulares e invasões; 



III – Propriedades particulares (Títulos Definitivos, Títulos Provisórios e Termo de 

Concessão de Direito Real de Uso - CDRU individuais); 

IV – Limites municipais abrangidos pelo atual polígono do PEC; 

V – Sobreposições de Terras Indígenas e UC federais com o PEC; 

A SEMA-MT disponibilizará para a CONTRATADA os dados existentes e também 

será levado em consideração os dados já levantados no plano de manejo. 

Zoneamento  

Com base no Diagnóstico Preliminar, a CONTRATADA deverá apresentar uma 

proposta de alteração do zoneamento para a UC e as regras de uso, de forma integrada,  

se necessário alteração da existente, que após aprovação da SEMA-MT, servirá de base 

para a discussão na OPP. 

Caberá à CONTRATADA também verificar e qualificar as sobreposições 

territoriais e institucionais às Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade e 

Proteção do Patrimônio Espeleológico, Sítio Mundial do Patrimônio Natural da 

Humanidade, Corredor Central da Amazônia – CCA e demais corredores ecológicos, 

Mosaico de Áreas Protegidas, Geoparques, Reserva da Biosfera da Amazônia Central - 

RBAC, Sítios Ramsar, Áreas de Interesse de Conservação de Morcegos – AICOM e 

Aves – IBA, Sítios Arqueológicos e Espeleológicos, Terras Indígenas e Quilombolas, 

Assentamentos Rurais e UC federais e municipais, incluindo as Reservas Privadas 

(RPPN). Deverá ser realizada abordagem para cada terminologia, e consolidada Matriz 

de sistematização dos dados, contendo os valores de sobreposição territorial. 

Programas de gestão 

Após esse diagnóstico, a CONTRATADA deverá atualizar o programa de gestão 

integrado específico existente, que se relacione com os planos de ação dos Territórios 

Institucionais sobrepostos. 

Será obrigatório a CONTRATADA elaborar a atualização da Matriz de Planejamento 

sistematizada do Parque Estadual Cristalino I e II, contendo todos os programas de 



gestão, subprogramas, as atividades (medidas de gestão), meios de verificação 

(indicadores), Pré-Requisitos, Parceiros Institucionais e Prazos (contados em meses).  

 

Produto 2: Versão preliminar da atualização do diagnóstico ambiental e 

socioeconômico, dos dados fundiários, do zoneamento, das regras de uso e dos 

programas de gestão do Parque Estadual Cristalino I e II, em formato digital. 

 

ETAPA 3 - Oficina de Planejamento Participativo - OPP 

 

A CONTRATADA, deverá apresentar para equipe técnica da SEMA-MT uma 

proposta preliminar de identificação de estratégias a serem utilizadas na gestão da 

Unidade de Conservação. Nesta etapa serão identificadas a missão e a visão de futuro 

da UC; o zoneamento e as regras de uso dos recursos naturais, estratégias de ação da 

unidade e programas de gestão e prazos para sua implementação. 

A CONTRATADA deverá conduzir, juntamente com a equipe SEMA-MT, a Oficina 

de Planejamento Participativo, evento de 02 (dois) dias em Município a ser definido (Alta 

Floresta ou Novo Mundo). 

Nesta oficina as principais diretrizes de planejamento serão trabalhadas de forma 

coletiva. Caberá à CONTRATADA, com o apoio e orientações do gerente da UC, realizar 

a mobilização das pessoas ou instituições. 

Caberá à equipe da SEMA-MT organizar os materiais necessários (de acordo com 

recomendações da CONTRATADA) e custear a reunião (transporte, alimentação, 

material de expediente e local da reunião) com recursos do Plano Operacional da 

Unidade. 

Caberá à CONTRATADA disponibilizar e custear a participação de dois 

profissionais, um para moderar e outro para relatar a OPP. É obrigação da 

CONTRATADA, também, custear as despesas do Coordenador Geral, que deverá estar 

presente. 

Na oficina deverá ser apresentada pela CONTRATADA o resumo do Diagnóstico 

preliminar da RDS Rio Madeira. 

Em seguida, a oficina deverá ser orientada com base nas metodologias de 

Padrões Abertos para a Prática da Conservação (CMP, 2007) para o refinamento do 

Modelo Conceitual do Parque Estadual Cristalino e respectivas análises estratégicas, de 

acordo com as orientações da equipe SEMA-MT.  



As propostas de zoneamento interno e da zona de amortecimento do Parque 

Estadual Cristalino I e II serão trabalhadas a partir de ferramentas participativas, do 

diagnóstico e dos mapas situacionais já produzidos, que deverão ser entregues em 

formato digital em tamanho A3 e A0, e impressos em tamanho A0 para serem levados 

para a Oficina pela CONTRATADA. 

 

Produto 3: Relatório da OPP em versão digital e impressa (duas cópias) e Versão Final 

do Diagnóstico Parque Estadual Cristalino I e II, em versão digital, devendo as 

informações geográficas na plataforma ArcInfo e operacionalizável em ArcView e 

disponibilizado para a SEMA-MT. 

 

ETAPA 4 – Apresentação da Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual 

Cristalino I e II para o Conselho Consultivo da Unidade, versão final. 

 

A CONTRATADA apresentará a versão consolidada da revisão do plano de 

gestão em uma reunião extraordinária do Conselho Consultivo da Unidade de 

Conservação. 

A logística, mobilização, organização, deslocamento, hospedagem e alimentação 

dos conselheiros e equipe técnica da SEMA, para realização da reunião, será custeada 

por meio do Plano Operacional da Unidade. 

 Após a apresentação ao Conselho Consultivo, a equipe da SEMA-MT irá analisar 

as contribuições e indicar os ajustes necessários à CONTRATADA, que realizará as 

alterações, resultando na versão final da Revisão do Plano de Manejo.  

A CONTRATADA deverá elaborar Relatório documentando com as análises,  

discussões e propostas levantadas na reunião do Conselho Consultivo. 

 

Produto 4: Relatório da Reunião de Apresentação da Revisão do Plano de Manejo para 

o Conselho Consultivo do Parque Estadual Cristalino I e II. 

 

ETAPA 5 – Consolidação do produto final – Revisão do Plano de Manejo 

juntamente com as contribuições do Conselho Consultivo e da SEMA-MT 

 

Após a apresentação ao Conselho Consultivo, a SEMA-MT irá analisar as 

contribuições e indicar os ajustes necessários à CONTRATADA, que realizará as 



alterações, resultando na versão final da Revisão do Plano de Gestão versão atualizado, 

pela SEMA-AM. 

A CONTRATADA deverá elaborar ainda um Relatório documentando e 

analisando todo o processo de revisão do Plano de Manejo do PEC registrando os 

problemas encontrados, as lições aprendidas e as recomendações correspondentes 

para melhoria do processo de planejamento e revisão do Plano de Manejo das Unidades 

de Conservação. É de responsabilidade da CONTRATADA elaborar uma versão 

resumida e ilustrada em linguagem acessível à população contendo as principais 

informações da revisão do plano.  

 

Produto 5: Versão final da primeira revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual 

Cristalino I e II, bem como uma versão resumida ilustrada, acessível à comunidade 

residente na área do referido Plano de Manejo, em formato digital aberto e impressa; 

com duas cópias para SEMA-MT, e uma via digital para o FUNBIO (e-mail e pen drive); 

e entrega das bases cartográficas digitais no formato Shapefile. 

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

 Todos os produtos intermediários e os produtos finais deverão ser escritos em 

língua portuguesa e entregues em sua versão final por meio digital (Pen Drive), gravados 

no formato adobe PDF e em documento aberto, assim como 01 (uma) via original, 

impressa em qualidade “Laserprint” ou similar, em papel formato A4, de acordo com as 

Normas Brasileiras (ABNT), com exceção dos mapas, desenhos e gráficos, em que 

poderão ser utilizados outros formatos para sua perfeita compreensão.   

 A formatação dos documentos, tanto na versão preliminar, como na final, deverá 

observar as seguintes características: 

  

• Programa: Word; 

• Texto: ARIAL 12, justificado; 

• Páginas numeradas; 

• Numeração dos itens: algarismos arábicos, negrito, separados por ponto 

(ex.: 1., 1.1., etc.); 

• Tamanho A4 do papel; 

• Margens da página: superior/inferior - 2 cm, esquerda - 3 cm, direita -2 cm 



cabeçalho/rodapé: 1,6 cm; 

• Sem recuo para indicar parágrafo, começando no início da margem 

esquerda; 

• Espaço de uma linha entre parágrafos; 

• Espaçamento de 1,5 linhas no documento preliminar e 1,0 linha (simples) 

na versão final. 

  

 Também devem ser seguidas as seguintes instruções durante a redação dos 

documentos finais e intermediários: 

  

• Tabelas, quadros, croquis e quaisquer outras instruções deverão estar 

enumerados e apresentar legendas e títulos completos e autoexplicativos. 

• As siglas deverão ser explicadas somente na primeira vez em que forem 

citadas e deverá aparecer uma relação das siglas utilizadas no início do documento. 

• As palavras em outros idiomas deverão vir em itálico.  

• Nomes científicos também deverão estar em itálico, sem separação de 

sílabas, seguidos ou antecedidos do nome popular da espécie em letras minúsculas, 

sem vírgula, sem parênteses. Caso se dispuser apenas do gênero, as abreviações sp. e 

spp. nunca virão em itálico e sempre serão em minúsculas seguidas de ponto. 

• Os nomes populares compostos deverão ter hífen sempre que justificado. 

Nomes populares estarão sempre em minúsculas. 

• Autores e obras citadas deverão ser referidos apenas por iniciais 

maiúsculas, seguidos por vírgula e data. 

 

Todo o material cartográfico deverá ser entregue em duas vias impressas e em 

meio digital, nos formatos mais apropriados para apresentação, discutidos e aprovados 

pela equipe de trabalho da SEMA-MT. 

Todas as informações georreferenciadas (base de dados), bem como os mapas 

decorrentes, deverão ser construídos nos formatos ArcInfo, Arcview, ArcMap e Access, 

em conformidade com o modelo de dados do sistema de informações geográficas 

estruturado. Todos os dados produzidos deverão ser entregues no formato digital, em 

Pendrive e impressos em 02 (duas) vias em papel. Todas as imagens utilizadas, 

incluindo as de satélite, deverão ser entregues georreferenciadas, juntamente com os 

seus arquivos de posicionamento cartográfico observando o DATUM usado no país. 



Toda a base cartográfica digital, constituída ou adquirida, pela CONTRATADA no 

formato Shapefile deverá obrigatoriamente ser disponibilizada à SEMA-MT, no momento 

da entrega do produto final, assim como, os memoriais descritivos pertinentes. 

A CONTRATADA deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o 

FUNBIO em meio digital (e-mail ou Pen Drive), devidamente aprovados pela SEMA-MT. 

 

10. CRONOGRAMA E FORMA DE PAGAMENTO 

A duração total dos trabalhos para conclusão da revisão do Plano de Manejo do 

Parque Estadual Cristalino I e II está estimada em no máximo 08 (oito) meses, mas é 

tolerada a conclusão antecipada. Este período total, ou outro de menor duração que 

pode ser apresentado pela CONTRATADA, deve estar organizado em um cronograma 

que indique o tempo de execução de cada uma das atividades propostas e número de 

dias, referidos do início do trabalho até a data em que serão entregues os produtos. 

O pagamento da CONTRATADA será feito de forma contínua e imediatamente à 

entrega e aceite de todos os produtos requeridos no item 10, conforme descrito a seguir:  

Etapas 
Valor 
(%) 

Prazo (dias 
após 
assinatura 
do contrato 

1 

Produto 1:  Plano de Trabalho contendo o Cronograma 
Detalhado, que definirá as atividades, responsáveis, 
equipe envolvida, cronograma físico e insumos 
necessários, em formato digital e impresso (duas cópias). 

5 Até 15 dias 

 

2 

 

Produto 2: Versão preliminar da atualização do 
diagnóstico Ambiental e Socioeconômico, zoneamento, 
regras de uso, programas de gestão e atualização dos 
dados fundiários em forma digital. 
  

30 Até 80 dias 

3 

Produto 3:  Relatório da Oficina de Planejamento 
Participativo em versão digital e impressa (duas cópias) e 
Versão Final do Diagnóstico do PEC, em versão digital.  
Devendo as informações geográficas na plataforma ArcInfo 
e operacionalizável em ArcView e disponibilizado para a 
SEMA-MT 

15 Até 110 dias 

4 
Produto 4: Relatório de apresentação da divisão e 
atualização do Plano de Manejo do PEC em versão digital 

10 Até 150 dias 



5 

Produto 5: Versão final da primeira revisão do Plano de 
Manejo do Parque Estadual Cristalino I e II, bem como uma 
versão resumida ilustrada, acessível à comunidade 
residente na área do referido Plano de Manejo, em formato 
digital aberto e impressa; com duas cópias para SEMA-MT, 
e uma via digital para o FUNBIO (e-mail e pen drive); e 
entrega das bases cartográficas digitais no formato 
Shapefile. 

40 Até 180 

 

Qualquer alteração no cronograma, após sua aprovação, dependerá de acordo 

entre as partes. 

O presente contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - 

FUNBIO, com recursos do Programa ARPA, após a aprovação deste TdR pelo Ponto 

Focal e pela Unidade de Coordenação do Programa – UCP, do Ministério do Meio 

Ambiente. 

 

11. DADOS, SERVIÇOS LOCAIS, PESSOAL E INSTALAÇÃO PELO CLIENTE  

A logística, mobilização, organização, deslocamento, hospedagem e alimentação 

da equipe da CONTRATADA e equipe técnica da SEMA, bem como materiais e 

equipamentos para a realização das atividades nos Municípios de Alta Floresta e Novo 

Mundo, serão custeados por meio do Plano Operacional da Unidade. 

As passagens aéreas do destino de origem até o local de realização das 

atividades presenciais serão custeadas pela CONTRATADA. 

 A CONTRATADA deverá arcar com os honorários de sua equipe, bem como os 

custos de permanência de sua equipe no período de vigência do contrato. 

 

12. SUPERVISÃO 

O acompanhamento e supervisão das atividades da consultoria em qualquer das 

etapas do trabalho estarão a cargo da SEMA-MT. A CONTRATADA fornecerá à SEMA-

MT todos os elementos necessários ao processo de acompanhamento e supervisão dos 

trabalhos executados para a elaboração do projeto. Será estabelecido na equipe de 

trabalho da SEMA-MT um interlocutor para interagir com a CONTRATADA, que fará seus 

contatos através do mesmo ou de pessoas por esse interlocutor autorizadas. 

A SEMA-MT e os financiadores terão pleno acesso a todas as informações sobre 

as atividades realizadas para a elaboração dos serviços deste TdR, mediante a prévia 

coordenação de suas ações e participações do interlocutor da equipe de trabalho com a 



consultoria. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer dados, informações, sistemas 

informatizados, e todos e quaisquer elementos que integrem, ou seja, utilizados na 

realização dos serviços deste TdR. 

A CONTRATADA realizará apresentações a cada entrega de produto para 

informar o andamento dos trabalhos à SEMA-MT, ou sempre que assim solicitada. Sendo 

que essas apresentações poderão acontecer de forma virtual. 

A avaliação técnica dos documentos preliminares e finais apresentados serão de 

responsabilidade da SEMA-MT. A CONTRATADA fornecerá informações 

complementares e considerará na reformulação dos documentos as solicitações e 

observações da equipe de trabalho. Essas solicitações de dados complementares e 

alterações devem ser efetuadas por escrito e somente poderão repetir-se para um 

mesmo documento, no caso de não atendimento do solicitado. 

A aprovação final dos produtos descritos neste TdR é de responsabilidade e 

competência da equipe da SEMA-MT, que pode solicitar informações complementares 

que julgarem necessárias para tomar sua decisão. 

 

13. PRAZOS 
 

A consultoria será realizada em até 240 dias, a contar da assinatura do contrato.  

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 

recebimento, no Funbio, do documento de cobrança (nota fiscal, fatura) e do Termo de 

Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo 

recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com 

as especificações solicitadas, quantidades e etapas se forem o caso). Os prazos de 

avaliação de cada produto por parte do órgão gestor, e da CONTRATADA, estão 

descritos no cronograma de desembolso. 

 

14. OBRIGAÇÕES 
 
14.1 Obrigações da Contratada 
 

A CONTRATADA deverá arcar com os honorários de sua equipe, bem como os 

custos de permanência de sua equipe no período de vigência do contrato. 

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer dados, informações, sistemas 

informatizados, e todos e quaisquer elementos que integrem, ou seja, utilizados na 

realização dos serviços deste TdR. 



A CONTRATADA realizará apresentações periódicas do andamento dos 

trabalhos ou de documentos intermediários ou finais a SEMA-MT a cada entrega de 

produto, e sempre que assim solicitada. Os equipamentos e serviços necessários à 

preparação dessas apresentações, tais como serviços de digitação, elaboração de 

mapas temáticos e outros recursos similares serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 
14.2 Obrigações da Contratante 
 

A logística, passagens aéreas, mobilização, organização, deslocamento,  

hospedagem e alimentação da equipe da CONTRATADA e equipe técnica da SEMA, 

bem como materiais e equipamentos para a realização das atividades nos Municípios de 

Alta Floresta e Novo Mundo, serão custeados por meio do Plano Operacional da Unidade 

da CONTRATANTE. 

Os mapas e o banco de dados de SIG e os estudos de análise das UC serão 

fornecidos pela SEMA-MT, sem prejuízo do andamento dos trabalhos, cabendo à 

contratada solicitar formalmente. 

A avaliação técnica dos documentos preliminares e finais apresentados serão de 

responsabilidade da SEMA-MT. 

A aprovação final de cada produto descrito neste termo de referência é de 

responsabilidade e competência da equipe técnica da SEMA-MT e será realizada em até 

15 dias úteis da data de entrega, podendo solicitar informações complementares que 

julgarem necessárias para tomar sua decisão, em até no máximo duas revisões. 

A logística, mobilização, organização, deslocamento, hospedagem e alimentação 

dos conselheiros, para realização da reunião do conselho, será custeada por meio do 

Plano Operacional da Unidade. 

 

 

15. AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS 
 
15.1. Qualificação da Consultoria 
 

          A experiência da consultoria será comprovada mediante apresentação de 

atestados que comprovem sua experiência em Diagnóstico ou planejamento ambiental 

e trabalhos de elaboração e revisão de planos de gestão de Unidade de Conservação. 



É importante que a empresa esteja relacionada com atividades pertinentes ao objeto 

deste Termo de Referência. 

 
15.2. Qualificação da equipe profissional 
 
A equipe da consultoria CONTRATADA deverá atender as seguintes qualificações: 

 

15.2.1 Descrição do Perfil do Coordenador Geral: Formação acadêmica plena, 

preferencialmente na área das ciências ambientais ou da terra (biologia, ecologia, 

engenharia ambiental, engenharia florestal, agronomia, geografia ou afins), com pós 

graduação em áreas correlatas e com experiência em coordenação técnica na 

elaboração e revisão de planos de manejo (Gestão) de Unidade de Conservação. Ter 

experiência em trabalhos de elaboração ou coordenação de diagnósticos e elaboração 

ambientais e/ou socioeconômicos e de plano ou programa de uso público em áreas 

naturais protegidas. Ter experiência com a metodologia ROVAP e as demais constantes 

no macroprocesso. Deverá coordenar tecnicamente os trabalhos de campo e de 

escritório, sistematizar os resultados, realizar a integração dos dados obtidos pelos 

estudos temáticos e ter conhecimentos das metodologias constantes no Macroprocesso. 

O candidato deverá ter disponibilidade para viagens e ter condições de realizar 

atividades de campo em situações adversas, incluindo deslocamentos a pé ou 

embarcado, em diferentes tipos de veículos, barcos e aeronaves. Este profissional será 

o responsável pela qualidade e pela apresentação dos produtos objetos deste Termo de 

Referência. 

 

15.2.2 Descrição do Perfil do Responsável pela elaboração e análise do 

levantamento socioeconômico: Pós-Graduação (Latu Sensu) ou Mestrado em áreas 

correlatas ao perfil desejado (Sociologia, Geografia, Agrônomo, Antropólogo, Engenharia 

Florestal ou outras afins) e que tenha treinamento e/ou experiência profissional com 

ênfase em diagnósticos populacionais e de produção rural (agrícola, extrativismo, pesca, 

manejo de fauna silvestre, exploração florestal). Preferencialmente, ter experiência com 

a metodologia de Padrões Abertos para a Prática da Conservação e as demais 

constantes no macroprocesso. O candidato deverá ter disponibilidade para viagens e ter 

condições de realizar atividades de campo em situações adversas, incluindo 

deslocamentos a pé, ou embarcado, em diferentes tipos de veículos, barcos e 



aeronaves. Deverá realizar trabalhos de campo e de escritório para elaboração dos 

produtos objeto de contratação, sob sua responsabilidade, do edital. 

 

15.2.3 Descrição do Perfil do Responsável pelos levantamentos e análises 

fundiárias: Pós-Graduação (Latu Sensu) ou Mestrado em áreas correlatas ao perfil 

desejado  (geografia, biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal ou afins). 

Consultoria na elaboração ou coordenação de Diagnósticos Fundiário em áreas naturais 

protegidas. Consultoria em elaboração de Plano ou Programa de Regularização 

Fundiária ou correlatos a questão fundiária em UC. Consultoria utilizando metodologias 

e análises de sistematização de dados e informações fundiárias com conhecimento e 

experiência em Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica (SIG) e 

Cartografia, para a caracterização e a geração dos produtos de mapas. O profissional 

deve ter experiência plena nas atividades de levantamento cartorial, da cadeia dominial 

e das características fundiárias de áreas protegidas naturais. O candidato deverá ter 

disponibilidade para viagens e ter condições de realizar atividades de campo em 

situações adversas, incluindo deslocamentos a pé ou embarcado, em diferentes tipos de 

veículos, barcos e aeronaves. 

 
15.2.4 Descrição do Perfil do Responsável pelas análises do Sistema de 

Informações Geográficas: Pós-Graduação em áreas correlatas ao perfil desejado 

(geografia, biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal ou afins) com 

conhecimento e consultoria em Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) e Cartografia, para a caracterização e a geração dos produtos de mapas. 

Experiência na elaboração de zoneamento para Planos de Manejo de UC, conforme 

definidas na Lei № 9.985/2000 ou em legislação estadual correlata. 

 

15.2.5 Descrição do Perfil do Moderador/ Facilitador: Curso de formação em 

organização e moderação de oficinas. Experiência na organização e moderação de 

eventos participativos (consultas públicas, seminários, conselhos de UC etc.), 

preferencialmente na região amazônica. Deverá possuir conhecimento e/ou experiência 

com a metodologia dos Padrões Abertos para a Prática da Conservação. Esse 

profissional participará das atividades relacionadas à organização, mediação, relatoria e 

sistematização das oficinas participativas. 

 



Todos os contratados deverão realizar pessoalmente os trabalhos (incluindo as fases de 

escritório e de campo) para os quais foram designados, sendo vedada a delegação total 

ou parcial de suas responsabilidades contratuais. 

 

15.3. Qualificação do Plano de Trabalho 
 
   A análise do Plano de trabalho considerará a adequação da Proposta aos objetivos 

fixados no TdR, incluindo abordagem técnica, metodologia e cronograma. 


