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ANEXO I – COLETA DE PREÇO N°002/2021 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 

INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS EM PROJETOS AMBIENTAIS, 

VISANDO A ELABORAÇÃO / REVISÃO DE DIAGNÓSTICOS 

SOCIOAMBIENTAIS PARTICIPATIVOS, PLANOS DE MANEJO E 

CRIAÇÃO DE CONSELHOS GESTORES PARA UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 
 

1. DO OBJETO  

 

O presente Termo de Referência (TdR) tem como objeto a contratação de instituições 
especializadas em projetos ambientais, visando a Elaboração / Revisão de Diagnósticos 
Socioambientais Participativos, Planos de Manejo e Criação de Conselhos Gestores para Unidades 
de Conservação (UCs) do Estado de Pernambuco, incluindo a promoção da participação da 
sociedade pernambucana na consolidação de produtos técnico-ambientais.  

 

2. DA APRESENTAÇÃO 

 

O presente TdR apresenta as principais condicionantes para a execução dos serviços técnicos 
especializados necessários à elaboração e atualização de Diagnósticos Socioambientais 
Participativos de Unidades de Conservação estaduais de Pernambuco, à criação de seus 
Conselhos Gestores e à elaboração e atualização dos seus respectivos Planos de Manejo. 

O mesmo identifica e especifica as áreas de atuação, os serviços e atividades a serem executadas, 
as metodologias a serem adotadas e os procedimentos de natureza participativa a serem seguidos, 
de forma a assegurar, dentro do cronograma previsto, os melhores resultados no seu processo de 
execução e de obtenção dos produtos. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação provém de demanda específica - a partir de contrato celebrado pela 
Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP/OS) junto à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (SEMAS/PE) para atuação no Estado de Pernambuco 
- voltada para os seguintes produtos: i) Elaboração / Revisão de Diagnósticos Socioambientais 
Participativos; ii) Planos de Manejo Participativos e; iii) Criação de Conselhos Gestores.  

Em 28 de abril de 2021, o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da SEMAS/PE, em conjunto 
com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), realizou o lançamento público do Programa 
UC Pernambuco. O Programa visa a elaboração ou atualização de Diagnósticos Socioambientais 
de 47 Unidades de Conservação, e de 41 Planos de Manejo, além da criação de Conselhos 
Gestores, da disponibilização de ferramenta de monitoramento de fragmentos florestais e da 
proposição de corredores ecológicos.    

As UCs a serem trabalhadas abrangem áreas de 32 municípios ao longo de todo o Estado, 
distribuídas nas regiões do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife. Serão 



 

2 

 

7 UCs localizadas no bioma Caatinga e 40 UCs situadas no bioma Mata Atlântica e seus 
ecossistemas associados, incluindo 6 APAS Estuarinas e 1 APA Marinha. Para a realização dos 
trabalhos deste Programa, visando fortalecer a visão territorial integrada, as 47 UCs foram 
subdivididas em 12 agrupamentos, tendo em vista a proximidade, semelhanças de características 
ambientais e coincidência do perfil de atores sociais envolvidos.    

O ITEP/OS, contratado pela SEMAS/PE, é a instituição executora do Programa, sendo responsável 
por coordenar e realizar os trabalhos técnicos e de participação social, a geração dos documentos 
resultantes do processo e a criação das ferramentas de apoio à gestão das UCs Estaduais. Para 
tanto, o ITEP/OS conta com equipe formada por especialistas e estrutura necessária para o 
desenvolvimento do Programa. 

Ademais, visando ampliar a capilaridade e a efetividade da atuação do Programa nos territórios das 
Unidades de Conservação, o ITEP/OS realizará a Contratação de instituições que tenham expertise 
técnica e histórico de atuação socioambiental preferencialmente nas localidades das UCs 
contempladas, para o desenvolvimento de parte das atividades previstas, no que se refere às etapas 
de Diagnósticos Socioambientais, Conselhos Gestores e Planos de Manejo, com a participação 
conjunta e supervisão do ITEP/OS.  

Considerando o conjunto de especificidades de cunho físico-natural, biológica e socioeconômica 
que permeiam as Unidades de Conservação do Estado de Pernambuco, assim como os respectivos 
quadros de fragilidade ambiental, ressalta-se mais uma vez, a importância de composição de um 
grupo de trabalho que considere diversas expertises em caráter multidisciplinar a partir do 
envolvimento direto de instituições que possam contribuir para a execução das atividades 
pretendidas.  

Por fim, há de se destacar que o trabalho a ser executado pelo ITEP/OS, por meio do seu Núcleo 
de Gestão Territorial Sustentável (GTS) e as instituições a serem CONTRATADAS, visa primar pela 
excelência técnica e tecnológica dos serviços pactuados junto à SEMAS/PE. Assim, de acordo com 
o exposto acima, a presente contratação mostra-se necessária. 

 

4. REFERÊNCIAS TÉCNICAS DOS TRABALHOS 

 

Aqui são apresentadas as Unidades de Conservação (UCs) a serem trabalhadas, atividades, 
metodologias, produtos, cronograma, perfil desejado da equipe e dinâmica do trabalho entre o 
ITEP/OS e as instituições a serem CONTRATADAS. 

 

4.1. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCS) E 
AGRUPAMENTOS 

 

Este Termo de Referência é destinado às Unidades de Conservação abordadas por este 
documento, subdivididas na lógica de agrupamentos. Tal definição ocorre em função de 
aspectos como proximidade geográfica de áreas (por vezes sobrepostas ou contíguas), visão 
territorial, existência de estudos pretéritos ou instrumentos de gestão, otimização de esforços de 
trabalhos técnicos, de articulação de atores sociais, de logística e de custos para o desenvolvimento 
do trabalho. 

Cada instituição poderá atuar em um, dois ou três agrupamentos, desde que estes estejam situados 
no mesmo bloco. Caso a instituição opte por se candidatar a mais de um agrupamento, cada 
submissão deverá ser apresentada, obrigatoriamente, em propostas (e e-mails) separadas. O 
quadro a seguir apresenta as Unidades de Conservação contempladas em cada um dos 
agrupamentos e relaciona os trabalhos a serem realizados. 
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Quadro 1 - Unidades de Conservação (UCs) contempladas nos agrupamentos, e trabalhos relacionados.  

AGRUPA-
MENTOS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICÍPIOS 
ÁREA 
(HA) 

DIAGNÓSTICO 
PLANO DE 
MANEJO 

CONSELHO 

REVISÃ
O 

ELABO-
RAÇÃO 

REVISÃO 
ELABO-
RAÇÃO 

TEM 
CRIA-
ÇÃO 

 
 
 
 
1 – Canal de 
Santa Cruz    
 
 

APA de Santa Cruz                                               Goiana / Itamaracá / Itapissuma 38.692,32       

RVS Mata de Santa Cruz                                     
RVS Mata do Amparo 
RVS Mata do Eng. São João 
RVS Mata do Jaguaribe 
RVS Mata do Eng. Macaxeira 
RVS Mata Lenço dos Cações 

 
 
Itamaracá 

54,28 
172,9 
34,00 
107,36 
60,84 
50,12 

      

APA Estuarina do Canal de Santa Cruz            
APA Estuarina do Rio Itapessoca 
APA Estuarina do Rio Jaguaribe 

Itamaracá / Itapissuma / Igarassu / Goiana 
Goiana 
Itamaracá 

5.292,00 
3.998,00 
212,00 

      

 
2 – Sistema 
Gurjaú 
       

RVS Mata do Sistema Gurjaú              Cabo/ Jaboatão dos Guararapes/Moreno 1.077,10       

RVS Mata do Bom Jardim 
RVS Mata do Eng. Salgadinho 
RVS Mata de Caraúna 
RVS Contra Açude 

Cabo 
Jaboatão dos Guararapes 
Moreno 
Cabo de Santo Agostinho 

245,28 
257,00 
173,55 
114,56 

      

 
3 – Sertão 
 

ESEC Serra da Canoa                                         Floresta 7.598,71       

PE Mata da Pimenteira                                     Serra Talhada 887,24       

RVS Serras Caatingueiras                                  
RVS Serra do Giz 

Salgueiro , Cabrobó 
Afogados da Ingazeira e Carnaíba 

21.687,62 
310,20 

      

 
 
 
4 – Litoral Sul 
 

APA de Guadalupe                                            Tamandaré / Rio Formoso / Sirinhaém / 
Barreiros 

44.255,00       

APA de Sirinhaém                                              
APA Marinha Recifes Serrambi 

Sirinhaém /Rio Formoso / Ipojuca 
Ipojuca 

6.589,00 
84.036,79 

      

APA Estuarina dos Rios Sirinhaém e 
Maracaípe  
APA Estuarina do Rio Formoso                       
APA Estuarina do Rio Carro Quebrado 

Ipojuca / Sirinhaém 
 
Sirinhaém / Rio Formoso 
Barreiros 

3.335,00 
2.724,00 
402,00 

      

5 – Mata 
Norte  

RVS Matas do Siriji                                             São Vicente Férrer 645,94       

RVS Matas de Água Azul                                   Timbaúba, Vicência e Macaparana 4.652,57       

6 – Pedra do 
Cachorro  

MN Pedra do Cachorro                                      Brejo da Madre de Deus, São Caetano e 
Tacaimbó 

1.378,67       

7 – Aldeia  APA Aldeia Beberibe                                          Camaragibe/ Recife/ Paulista /Abreu e 
Lima/ Igarassu/Araçoiaba/ São Lourenço/ 
Paudalho 

31.634       

RVS Mata de Miritiba                                        Abreu e Lima 273,4       

 PE Mata de Duas Lagoas                                   Cabo 140,3       
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8 –Suape 
 

ARIE Ipojuca Merepe 
PE Mata do Zumbi 
FURB Camaçari 

Ipojuca 
Cabo 
Cabo 

1.488,81 
292,4 
223,3 

9 –  Metro- 
politano 
Norte  

FURB Mata de São Bento                                   
FURB Mata de Jaguarana 
FURB Mata do Janga 

Abreu e Lima 
Paulista 
Paulista 

109,6 
332,28 
132,24 

      

10 – Metro-
politano Sul  

RVS Mata de Mussaíba                                      
FURB Mata de Jangadinha 
FURB Mata de Manassu 

 
Jaboatão dos Guararapes 

272,2 
84,68 
264,24 

      

11 – Metro-
politano 
Oeste 
 

RVS Mata do Urucu                                            
RVS Mata da Serra do Cotovelo 
RVS Mata do Cumaru 
RVS Moreninho 
APA do Engenho Jardim 

Cabo/ Escada/ Vitória 
Cabo/ Moreno 
Cabo/ Moreno 
Moreno 
Moreno 

515,3 
977,5 
367,2 
66,48 
423,42 

      

12  – 
Petrolina                  

PE Serra do Areal                                               
RVS Riacho Pontal 

Petrolina 1.596,55 
4.819,63 
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Por sua vez, os agrupamentos foram subdivididos em blocos para fins de planejamento da 
execução, conforme se apresenta a seguir. Em itens posteriores a visualização dos blocos será 
importante para a compreensão do cronograma.  

 

Quadro 2 - Unidades de Conservação (UCs) contempladas, com destaque para os agrupamentos 
disponíveis Neste Edital. 

BLOCO AGRUPAMENTO 
QUANTIDADE DE UCs 
DO AGRUPAMENTO 

SITUAÇÃO 

Bloco 1 

Agrupamento 1 - Canal de Santa Cruz  10 
NÃO CONTEMPLADO  

NESTE EDITAL 

Agrupamento 4 - Litoral Sul 6 
NÃO CONTEMPLADO 

NESTE EDITAL 

 

Bloco 2 

Agrupamento 7 - Aldeia 2 
CONTEMPLADO 
NESTE EDITAL 

Agrupamento 9 - Metropolitano Norte 3 
NÃO CONTEMPLADO 

NESTE EDITAL 

Agrupamento 10 - Metropolitano Sul 3 
NÃO CONTEMPLADO 

NESTE EDITAL 

Agrupamento 11 – Metropolitano 
Oeste 

5 
CONTEMPLADO 
NESTE EDITAL 

Bloco 3 

Agrupamento 3   Sertão 4 
CONTEMPLADO 
NESTE EDITAL 

Agrupamento 6 - Pedra do Cachorro 1 
CONTEMPLADO 
NESTE EDITAL 

Agrupamento 12 - Petrolina 2 
CONTEMPLADO 
NESTE EDITAL 

Bloco 4 

Agrupamento 2 - Sistema Gurjaú 5 
CONTEMPLADO 
NESTE EDITAL 

Agrupamento 5 - Mata Norte 2 
NÃO CONTEMPLADO 

NESTE EDITAL 

Agrupamento 8 - Suape 4 
NÃO CONTEMPLADO 

NESTE EDITAL 

 

Mais informações sobre as UCs e suas respectivas localizações podem ser verificadas no SIG 
Caburé, que é o Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco: 
http://sigcabure.cprh.pe.gov.br/.   

 

 

 

 

http://sigcabure.cprh.pe.gov.br/
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4.2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: ETAPAS, ATIVIDADES E PRODUTOS 

 

Inicialmente faz-se necessário compreender que o Contrato celebrado entre SEMAS/PE e ITEP/OS 
corresponde a um projeto que será realizado em cinco etapas, das quais as instituições 
Contratadas participarão de uma atividade da etapa 1 e de atividades diversas das etapas 2, 
3 e 4. As instituições não estarão envolvidas diretamente com responsabilidades nas atividades da 
etapa 5, portanto esta consta aqui apenas para que as instituições compreendam o contexto geral 
do projeto e suas interfaces. 

Nos quadros a seguir encontram-se descritos, para cada etapa e para cada agrupamento, em que 
atividades e produtos as instituições estarão envolvidas, com responsabilidades de geração de 
resultados. Observa-se que o conteúdo descrito nos produtos é o conteúdo mínimo e que modelos 
de relatórios e documentos técnicos serão estabelecidos junto às instituições.     

 
 

Quadro 3 - Resumo das Atividades e Produtos da Etapa 1 
 

ETAPA 1 – PLANO DE GERENCIAMENTO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
(ESTRUTURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO) 

ATIVIDADE PRODUTO 
RESPONSABILIDADE 

DO ITEP/OS 
RESPONSABILIDADE  DA 

INSTITUIÇÃO CONTRATADA 

1A: Apresentação do 

Plano de 
Gerenciamento e 
Estrutura Analítica de 
Projeto 

1 Relatório, contendo:  

Plano de Gerenciamento e 
Estrutura Analítica de 
Projeto (PGEAP)/Plano de 
Trabalho. 

Elaborar o documento e 
realizar tratativas 
institucionais com a 
SEMAS. 

Conhecer 

1B: Webinar de 

Lançamento do 
Projeto 

 1 Relatório, contendo:  

(a) contextualização do 
evento;  
(b) perfil dos participantes; 
(c) destaque para 
observações, dúvidas, 
críticas, expectativas, 
sugestões, etc. 

- Apresentar o 
Projeto/Plano de Trabalho 
no evento virtual. 
- Elaborar relatório.  

Conhecer 

1C: Mobilização 

social e lançamento 
do Projeto por 
agrupamentos de 
UCs 
 
 

1 relatório (de 1 evento) 
para cada agrupamento, 

contendo: 
 (a) contextualização dos 
eventos; 
 (b) listas dos 
participantes; 
 (c) destaque para 
observações, dúvidas, 
críticas, expectativas, 
sugestões, etc. 

- Realizar mapeamento 
preliminar de atores sociais 
e articulação estratégica. 
- Compartilhar os resultados 
das articulações com as 
instituições. 
- Conduzir o evento de 
lançamento do projeto, de 
forma articulada com as 
instituições.  
- Aprovar e/ou propor 
ajustes ao relatório.   
 

- Realizar mapeamento detalhado 
e mobilização dos atores sociais 
envolvidos com as UCs. 
- Participar ativamente do evento 
de lançamento do projeto. 
- Elaboração do relatório.   
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Quadro 4 - Resumo das Atividades e Produtos da Etapa 2 

 

ETAPA 2 - DIAGNÓSTICOS SOCIOAMBIENTAIS PARTICIPATIVOS 

ATIVIDADE PRODUTO RESPONSABILIDADE DO 
ITEP/OS  

RESPONSABILIDADE  DA 
INSTITUIÇÃO CONTRATADA 

2A: Levantamento e 

sistematização das 
informações para 
elaboração dos 
Diagnósticos 
Socioambientais. 

1 relatório parcial da 
elaboração dos 
diagnósticos (contendo 

o documento técnico 
com as informações das 
diversas UCs do 
agrupamento) 
  

- Fornecer roteiros, modelos de 
planilhas, e de documentos 
técnicos.   
- Alinhar com as instituições 
abordagens e formas de 
sistematização. 
- Aprovar e/ou propor ajustes 
ao relatório com respectivo 
documento técnico parcial do 
diagnóstico.  

- Executar as ações 
necessárias para a elaboração 
dos diagnósticos, conforme 
metodologias propostas neste 
TR (dados secundários e 
primários) 
- Apontar necessidades de 
adequações para melhor 
atender às características 
socioambientais e 
ecossistêmicas locais. 
- Redigir os documentos 
técnicos dos Diagnósticos.   
- Elaborar relatório com 
documento técnico parcial do 
Diagnóstico.  

2B: Realização de 

oficina de Diagnóstico 
Participativo  

1 Relatório (de 
realização de 1 oficina 
para o agrupamento), 

contendo: 
(a) contextualização do 
evento; 
(b) listas dos 
participantes;  
(c) registros da oficina, 
com informações 
dialogadas sobre o 
território; 
(d) pontos 
fracos/ameaças, pontos 
fortes/ oportunidades; 
(e) Visão de Futuro para 
as UCs/ agrupamento. 

 - Realizar articulação 
estratégica e 
acompanhamento da 
mobilização social realizada 
pela instituição, com repasse 
de informações a estas. 
- Disponibilizar plataforma 
virtual interativa. 
- Realizar condução da oficina, 
inclusive com disponibilização 
de facilitador e participação 
técnica. 
- Aprovar e/ou propor ajustes 
ao relatório.  

- Realizar mobilização e 
acompanhamento do processo 
de inscrição dos atores sociais 
para participação na oficina. 
-  Participar ativamente da 
oficina, com contribuições 
técnicas, inclusive com a 
socialização e diálogo sobre os 
resultados do diagnóstico 
realizado.   
- Elaborar relatório da oficina.   

2C: Elaboração dos 

documentos técnicos 
“Diagnósticos 
Socioambientais 
Participativos” 

1 documento técnico 
de Diagnóstico para 
cada Unidade de 
Conservação do 
agrupamento.  

(mesmo que algumas 
informações sejam 
comuns ao 
agrupamento, cada UC 
precisa ter seu 
Diagnóstico, com suas 
especificidades) 
 

- Fornecer roteiros, modelos de 
planilhas, e de documentos 
técnicos.   
- Alinhar com as instituições 
abordagens e formas de 
sistematização. 
- Aprovar e/ou propor ajustes 
ao documento técnico do 
Diagnóstico de cada UC. 

- Executar as ações 
necessárias para a elaboração 
dos diagnósticos, conforme 
metodologias propostas neste 
TR (dados secundários e 
primários) 
- Apontar necessidades de 
adequações para melhor 
atender às características 
socioambientais e 
ecossistêmicas locais. 
- Redigir os documentos 
técnicos dos Diagnósticos das 
UCs, incorporando também os 
resultados do processo 
participativo. 
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Quadro 5 - Resumo das Atividades e Produtos da Etapa 3 
 

ETAPA 3 - CONSELHOS GESTORES CONSULTIVOS 

ATIVIDADE PRODUTO 
RESPONSABILIDADE DO 

ITEP/OS 

RESPONSABILIDADE  DA 
INSTITUIÇÃO 

CONTRATADA 

A3: Definição da 

estratégia para 
Conselhos 
Gestores  

1 Relatório com 
documento técnico, 

contendo definição se os 
Conselhos serão por 
agrupamentos ou por UCs. 

- Participar ativamente e de forma 
propositiva da discussão e 
elaboração da estratégia junto à 
SEMASPE, à CPRH e 
eventualmente outros atores 
sociais. 
- Levantar pontos de atenção, 
questões e possibilidades de 
soluções técnicas, e legais, visando 
contribuir com a gestão das UCs, 
na perspectiva dos Conselhos, 
incluindo exemplos praticados em 
outras localidades do Brasil. 
-   Elaborar o relatório técnico com 
a síntese e encaminhamentos. 

- Participar da discussão 
técnica, quando convidada.  
- Conhecer e incorporar os 
resultados das definições no 
desenvolvimento dos 
trabalhos. 

3B: Identificação 

e mobilização de 
atores sociais 
possíveis 
integrantes dos 
Conselhos 
Gestores 
Consultivos 

1 relatório (por 
agrupamento) com o 

registro do mapeamento e 
mobilização dos atores 
sociais + Relatórios de 
realização de Oficinas de 
Formação de Conselhos 
Gestores, contendo: 
(a) mapeamento e 
mobilização de atores 
sociais, listas, cadastros 
de atores sociais e 
registros do processo; 
 (b) registros das oficinas 

de Formação dos 
Conselhos Gestores; 
(b) proposta de 
composição dos Conselhos 
- assentos poder público e 
sociedade civil;  
(c) proposta das 
organizações membros dos 
conselhos. 

- Realizar articulação estratégica e 
acompanhamento da mobilização 
social realizada pela instituição, 
com repasse de informações. 
- Disponibilizar plataforma virtual 
interativa. 
- Realizar condução da oficina, 
inclusive com disponibilização de 
facilitador e participação técnica. 
- Redigir a proposta de composição 
dos Conselhos (assentos e 
organizações) 
- Aprovar e/ou propor ajustes ao 
relatório. 

- Realizar mobilização e 
acompanhamento do 
processo de inscrição dos 
atores sociais para 
participação na oficina. 
- Identificar e registrar os 
atores sociais potenciais 
para participação nos 
Conselhos Gestores.  
-  Participar ativamente da 
oficina, com contribuições 
técnicas.  
- Elaborar o relatório, com 
registros da mobilização, 
levantamento e atores 
sociais e da realização da 
oficina.   

3C: Realização 

de oficina de 
Formação dos 
Conselhos 
Gestores 

3D: Elaboração 

de minuta de 
Instrumento Legal 
de criação dos 
Conselhos 
Gestores. 

1 minuta de Instrumento 
Legal de criação para 

cada Conselho Gestor. 

Elaborar a minuta do instrumento 
legal. 

Participar da discussão 
técnica, quando convidada. 
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Quadro 6 - Resumo das Atividades e Produtos da Etapa 4 

ETAPA 4 - PLANOS DE MANEJO PARTICIPATIVOS 

ATIVIDADE PRODUTO RESPONSABILIDADE DO 
ITEP/OS 

RESPONSABILIDADE  DA 
INSTITUIÇÃO ContrATADA 

4A:  Alinhamento 
conceitual e 
metodológico de 
Zoneamentos e 
Programas de Manejo e 
Conservação 

1 Relatório com 
documento técnico com 
definições conceituais e 
metodológicas de 
Zoneamentos e 
Programas de Manejo e 
Conservação. O 
documento, conterá:  
(a) definições conceituais e 
adequações metodológicas 
a serem aplicadas a todas 
as UCs com Planos de 
Manejo a serem elaborados; 
(b) estratégia de adequação 
ou equivalência conceitual e 
metodológica para os 
Planos de Manejo que já 
existem. 
  

- Levantar pontos de atenção, 
questões e possibilidades de 
soluções técnicas, incluindo 
exemplos praticados em outras 
localidades do Brasil. 
- Elaborar proposição técnica sobre 
zoneamentos e programas, 
considerando possiblidades de 
conceitos e metodologias aplicáveis 
às UCs estaduais (preliminar, para 
discussão). 
- Participar ativamente da discussão 
e elaboração da proposta conceitual 
e metodológica junto à SEMAS/PE, 
à CPRH e eventualmente outros 
atores sociais. 
-   Elaborar o relatório técnico com a 
síntese e encaminhamentos. 

- Participar da discussão técnica, 
quando convidada.  
- Conhecer e incorporar os 
resultados das definições no 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
4B: Realização de 
Oficinas de 
Zoneamento 
 
 
 

1 Relatório de realização 
da Oficina de Zoneamento 
+ Relatórios de Realização 
de Oficinas de Programas, 
contendo:  
(a) registros das oficinas de 
Zoneamento  
(b)Zoneamento 
estabelecido. 
(c) registros das oficinas de 
Programas 
(d) Programas e Planos de 
Ação estabelecidos. 

- Produzir os mapas de 
zoneamento de cada UC + mapas 
dos zoneamentos integrados das 
UCs dos agrupamentos (material 
preliminar para as discussões). 
- Realizar articulação estratégica e 
acompanhamento da mobilização 
social realizada pela instituição, 
com repasse de informações. 
- Disponibilizar plataforma virtual 
interativa. 
- Realizar condução das oficinas, 
inclusive com disponibilização de 
facilitador e participação técnica. 
- Aprovar e/ou propor ajustes ao 
relatório. 

- Participar, junto ao ITEP, das 
discussões e elaborações 
técnicas sobre a aplicabilidade 
dos zoneamentos nas UCs e 
respectivos agrupamentos.  
- Realizar mobilização e 
acompanhamento do processo de 
inscrição dos atores sociais para 
participação nas oficinas. 
-  Participar ativamente da oficina, 
com contribuições técnicas.  
- Elaborar o relatório, com 
registros das mobilizações e da 
realização das oficinas.  

 
 
4C: Realização de 
Oficinas de Programas 

4D: Elaboração dos 
documentos técnicos 
“Planos de Manejo” 

1 documento técnico de 
Plano de Manejo para cada 
Unidade de Conservação 
do agrupamento.  
(mesmo que algumas 
informações sejam comuns 
ao agrupamento, cada UC 
precisa ter seu Plano de 
Manejo, com suas 
especificidades). 

- Definir o roteiro e modelo de 
referência de Plano de Manejo a ser 
utilizado. 
- Alinhar com as instituições 
abordagens e formas de 
sistematização. 
- Realizar, em conjunto com a 
instituição Contratada, o tratamento 
técnico das informações 
decorrentes das oficinas de 
Zoneamento e Programas. 
- Analisar, em conjunto com a 
instituição Contratada, possíveis 
rebatimentos da participação social 
nas propostas de zoneamento, 
fazendo ajustes, se necessário.   
- Redigir, em conjunto com a 
instituição Contratada, os textos 
referentes à aplicabilidade dos 
zoneamentos e dos Programas para 

- Contribuir com o tratamento 
técnico das informações 
decorrentes das oficinas de 
Zoneamento e Programas. 
- Contribuir com a análise de 
possíveis rebatimentos da 
participação social nas propostas 
de zoneamento. 
- Redigir, em conjunto com o ITEP, 
os textos referentes à 
aplicabilidade dos zoneamentos e 
dos Programas para cada UC e a 
contextualização nos respectivos 
agrupamentos.  
- Contribuir com a formatação dos 
Planos de Manejo  
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cada UC e a contextualização nos 
respectivos agrupamentos.  
- Aprovar e/ou propor ajustes aos 
documentos técnicos dos Planos de 
Manejo de cada UC. 
- Finalizar os Planos de Manejo. 

4E: Realização de 
Seminários de 
Socialização dos 
resultados dos Planos 
de Manejo e Corredores 
Ecológicos. 

1 Relatório (de 1 seminário 
para cada agrupamento) 

- Realizar articulação estratégica e 
acompanhamento da mobilização 
social realizada pela instituição, com 
repasse de informações. 
- Disponibilizar plataforma virtual 
interativa. 
- Realizar condução das oficinas, 
inclusive com disponibilização de 
facilitador e participação técnica. 
- Aprovar e/ou propor ajustes ao 
relatório. 

- Realizar mobilização para 
participação nas oficinas. 
-  Participar ativamente do 
Seminário.  
- Elaborar o relatório, com registros 
do Seminário. 

 

Quadro 7 - Resumo das atividades e Produtos da Etapa 5 
 

 

ETAPA 5 - MONITORAMENTO REMOTO DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS + DEFINIÇÃO DAS ÁREAS 

PRIORITÁRIAS PARA O ESTABELECIMENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

ATIVIDADE PRODUTO RESPONSABILIDADE 
DO ITEP/OS 

RESPONSABILIDADE  
DA INSTITUIÇÃO 

ContrATADA 

5A: Caracterização da 

Dinâmica Espaço-temporal 

e Configuração dos 

Fragmentos Florestais 

4A: 5 relatórios de 

contextualização de 

fragmentos florestais das 

UCs por conjunto de 

agrupamentos (Grupos 1, 5 e 

9 / Grupos 4, 10 e 11 / Grupos 

6 e 7 / Grupos 2 e 8 / Grupos 

3 e 12) 

 

 

Realizar 

 
 
 

Conhecer 

5B: Panorama dos 

Fragmentos Florestais 

5C: Sistematização de 

dados e identificação, 
seleção, localização e 
hierarquização das áreas 
prioritárias para a 
implementação dos 
corredores ecológicos 

4B: 5 relatórios dos estudos 

de identificação de áreas 
prioritárias para a 
implantação de corredores 
ecológicos intra e entre UCs 
por conjunto de 
agrupamentos (Grupos 1, 5 e 
9 / Grupos 4, 10 e 11 / Grupos 
6 e 7 / Grupos 2 e 8 / Grupos 
3 e 12) 

 
 

Realizar 

 
 
 

Conhecer 

5D: Desenvolvimento de 

fluxo automatizado para 
monitoramento do tamanho 
dos fragmentos florestais 

4C: 2 relatórios do Plano de 

Gerenciamento Contínuo de 
Fragmentos Florestais 
(parcial e final). 

 
 
 
 

Realizar 

 
 

Conhecer 

5E: Plataforma de Gestão 

Digital 

Conhecer 
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A seguir são destacados os produtos que deverão ser produzidos e apresentados pelas instituições 
CONTRATADAS, para a apreciação e validação do ITEP/OS. As especificidades destes para cada 
agrupamento será apresentada no item subsequente. 

 

Quadro 8 - Síntese dos produtos a serem elaborados pela instituição Contratada, relacionados às etapas e 

atividades 
 

ETAP
A 

PRODUTO 
QUANT. 
PROD. 

ATIVIDAD
ES 

RELACIO
NADAS 

CÓDIGO DO 
PRODUTO 

1 
Relatórios acerca da mobilização social e 
lançamento do Projeto por agrupamentos de 
UCs 

1 por  
agrupamento 

1C P1E2 

 
2 

Relatórios com a 1ª PARCIAL dos diagnósticos, 
contendo o status de andamento do 
levantamento e sistematização das informações 
para elaboração dos Diagnósticos 
Socioambientais. 

1 por  
agrupamento 

2A P2E 

Relatórios de realização das Oficinas de 
Diagnóstico Participativo 

1 por  
agrupamento 

2B P2A 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração 
de diagnósticos socioambientais participativos 

1 por UC  2C P2B#UC 

Relatórios/Documentos técnicos de atualização 
de diagnósticos socioambientais participativos 

1 por UC * 2C P2B#UC 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração 
de diagnósticos socioambientais participativos 
de APAs estuarinas 

1 por UC ** 2C P2B#UC 

 
3 

Relatórios de realização de Oficinas de 
Formação de Conselhos Gestores + 
Mapeamento dos atores sociais  

1 por  
agrupamento 

3B e 3C P3A 

 
 

4 

Relatórios de Realização de Oficinas de 
Zoneamento + Relatórios de Realização de 
Oficinas de Programas 

1 por  
agrupamento 

4B e 4C P4A 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração 
de Planos de Manejo  

1 por UC 4D P4B#UC 

Relatórios/Documentos técnicos de revisão de 
Planos de Manejo 

1 por UC 4D P4B#UC 

Relatórios dos registros dos Seminários de 
Socialização dos resultados dos Planos de 
Manejo e Corredores Ecológicos 

1 por agrupamento 4E P4C 

 
*Aplicável aos agrupamentos que incluem revisões de diagnósticos: 1 (APA de Santa Cruz); 3 (PE Mata da Pimenteira); 
4 (APA de Guadalupe); 7 (Aldeia).   
** Aplicável aos agrupamentos que incluem APAs Estuarinas: 1 (APA de Santa Cruz); 4 (APA de Guadalupe). 
 

 

 

 

4.3. DOS PRODUTOS POR AGRUPAMENTOS 

 

Visando facilitar a visualização dos produtos previstos, a seguir são apresentados quadros para 
cada um dos agrupamentos, constando os quantitativos para cada um dos tipos de produtos. Cada 
instituição deverá observar as demandas do agrupamento que escolher. 
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Quadro 9 – Agrupamento 7 – Aldeia (2 UCs) 

 

ETAP
A 

PRODUTO 

CÓDIGO 
DO 

PRODUT
O 

CRITÉRIO 
QUANT

. 
PROD. 

1 
Relatórios acerca da mobilização social e lançamento do 
Projeto por agrupamentos de UCs 

P1E2 Por 
agrupamento 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

Relatórios com a 1ª PARCIAL dos diagnósticos, contendo 
o status de andamento do levantamento e sistematização 
das informações para elaboração dos Diagnósticos 
Socioambientais. 

P2E Por 
agrupamento 

1 

Relatórios de realização das Oficinas de Diagnóstico 
Participativo 

P2A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(1 RVS) 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de atualização de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(APA Aldeia-

Beberibe) 

1 

 
3 

Relatórios de realização de Oficinas de Formação de 
Conselhos Gestores + Mapeamento dos atores sociais  

P3A Por 
agrupamento 

1 

 
 

4 

Relatórios de Realização de Oficinas de Zoneamento + 
Relatórios de Realização de Oficinas de Programas 

P4A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de Planos 
de Manejo  

P4B#UC Por UC 
(1 RVS) 

 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de revisão de Planos de 
Manejo 

P4B#UC Por UC  
(APA Aldeia-

Beberibe) 
 

1 

Relatórios dos registros dos Seminários de Socialização 
dos resultados dos Planos de Manejo e Corredores 
Ecológicos 

P4C Por 
agrupamento 

1 

 

Quadro 10 – Agrupamento 11 – Metropolitano Oeste (5 UCs) 

 

ETAP

A 
PRODUTO 

CÓDIGO 

DO 

PRODUT

O 

CRITÉRIO 

QUANT

. 

PROD. 

1 
Relatórios acerca da mobilização social e lançamento do 
Projeto por agrupamentos de UCs 

P1E2 Por 
agrupamento 

1 

 
 

2 

Relatórios com a 1ª PARCIAL dos diagnósticos, contendo 
o status de andamento do levantamento e sistematização 
das informações para elaboração dos Diagnósticos 
Socioambientais. 

P2E Por 
agrupamento 

1 

Relatórios de realização das Oficinas de Diagnóstico 
Participativo 

P2A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(4 RVS + 1 

APA) 

5 

 
3 

Relatórios de realização de Oficinas de Formação de 
Conselhos Gestores + Mapeamento dos atores sociais  

P3A Por 
agrupamento 

1 

 
 

Relatórios de Realização de Oficinas de Zoneamento + 
Relatórios de Realização de Oficinas de Programas 

P4A Por 
agrupamento 

1 
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4 Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de Planos 
de Manejo  

P4B#UC Por UC 
(4 RVS + 1 

APA) 

5 

Relatórios dos registros dos Seminários de Socialização 
dos resultados dos Planos de Manejo e Corredores 
Ecológicos 

P4C Por 
agrupamento 

1 

 

Quadro 11 – Agrupamento 3 - Sertão (4 UCs) 

 

ETAPA PRODUTO 

CÓDIGO 
DO 

PRODUT
O 

CRITÉRIO 
QUANT

. 
PROD. 

1 
Relatórios acerca da mobilização social e lançamento do 
Projeto por agrupamentos de UCs 

P1E2 Por agrupamento 1 

 
 
 
 
 
 

2 

Relatórios com a 1ª PARCIAL dos diagnósticos, contendo 
o status de andamento do levantamento e sistematização 
das informações para elaboração dos Diagnósticos 
Socioambientais. 

P2E Por agrupamento 1 

Relatórios de realização das Oficinas de Diagnóstico 
Participativo 

P2A Por agrupamento 1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(ESEC Serra da 

Canoa) 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de atualização de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(PE Mata da 
Pimenteira) 

1 

 
3 

Relatórios de realização de Oficinas de Formação de 
Conselhos Gestores + Mapeamento dos atores sociais  

P3A Por agrupamento 1 

 
 
 

4 

Relatórios de Realização de Oficinas de Zoneamento + 
Relatórios de Realização de Oficinas de Programas 

P4A Por agrupamento 1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de Planos 
de Manejo  

P4B#UC Por UC 
(ESEC Serra da 
Canoa + 2 RVS) 

3 

Relatórios/Documentos técnicos de revisão de Planos de 
Manejo 

P4B#UC Por UC  
(PE Mata da 
Pimenteira) 

1 

Relatórios dos registros dos Seminários de Socialização 
dos resultados dos Planos de Manejo e Corredores 
Ecológicos 

P4C Por agrupamento 1 

OBS: Não consta no TR Diagnóstico para o RVS Serra das Caatingueiras e para o RVS Serra do Giz 

 

Quadro 12 – Agrupamento 6 – Pedra do Cachorro (1 UC) 

 

ETAP
A 

PRODUTO 

CÓDIGO 
DO 

PRODUT
O 

CRITÉRIO 
QUANT

. 
PROD. 

1 
Relatórios acerca da mobilização social e lançamento do 
Projeto por agrupamentos de UCs 

P1E2 Por 
agrupamento 

1 

 
 
 
 
 
 

Relatórios com a 1ª PARCIAL dos diagnósticos, contendo 
o status de andamento do levantamento e sistematização 
das informações para elaboração dos Diagnósticos 
Socioambientais. 

P2E Por 
agrupamento 

1 

Relatórios de realização das Oficinas de Diagnóstico 
Participativo 

P2A Por 
agrupamento 

1 
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2 Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(1 MONA) 

1 

 
3 

Relatórios de realização de Oficinas de Formação de 
Conselhos Gestores + Mapeamento dos atores sociais  

P3A Por 
agrupamento 

1 

 
 

4 

Relatórios de Realização de Oficinas de Zoneamento + 
Relatórios de Realização de Oficinas de Programas 

P4A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de Planos 
de Manejo  

P4B#UC Por UC 
(1 MONA) 

 

1 

Relatórios dos registros dos Seminários de Socialização 
dos resultados dos Planos de Manejo e Corredores 
Ecológicos 

P4C Por 
agrupamento 

1 

 

Quadro 13 – Agrupamento 12 – Petrolina (2 UCs) 

 

ETAP
A 

PRODUTO 

CÓDIGO 
DO 

PRODUT
O 

CRITÉRIO 
QUANT

. 
PROD. 

1 
Relatórios acerca da mobilização social e lançamento do 
Projeto por agrupamentos de UCs 

P1E2 Por 
agrupamento 

1 

 
 

2 

Relatórios com a 1ª PARCIAL dos diagnósticos, contendo 
o status de andamento do levantamento e sistematização 
das informações para elaboração dos Diagnósticos 
Socioambientais. 

P2E Por 
agrupamento 

1 

Relatórios de realização das Oficinas de Diagnóstico 
Participativo 

P2A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(1 RVS + 1 PE) 

2 

 
3 

Relatórios de realização de Oficinas de Formação de 
Conselhos Gestores + Mapeamento dos atores sociais  

P3A Por 
agrupamento 

1 

 
 

4 

Relatórios de Realização de Oficinas de Zoneamento + 
Relatórios de Realização de Oficinas de Programas 

P4A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de Planos 
de Manejo  

P4B#UC Por UC 
(1 RVS + 1 PE) 

2 

Relatórios dos registros dos Seminários de Socialização 
dos resultados dos Planos de Manejo e Corredores 
Ecológicos 

P4C Por 
agrupamento 

1 

 

Quadro 14 - Agrupamento 2 - Sistema Gurjaú (5 UCs) 

ETAPA PRODUTO 

CÓDIGO 
DO 

PRODUT
O 

CRITÉRIO 
QUANT
. PROD. 

1 
Relatórios acerca da mobilização social e lançamento do 
Projeto por agrupamentos de UCs 

P1E2 Por 
agrupamento 

1 

 
 

2 

Relatórios com a 1ª PARCIAL dos diagnósticos, contendo o 
status de andamento do levantamento e sistematização das 
informações para elaboração dos Diagnósticos 
Socioambientais. 

P2E Por 
agrupamento 

1 

Relatórios de realização das Oficinas de Diagnóstico 
Participativo 

P2A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de 
diagnósticos socioambientais participativos 

P2B#UC Por UC  
(5 RVS) 

5 
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3 

Relatórios de realização de Oficinas de Formação de 
Conselhos Gestores + Mapeamento dos atores sociais  

P3A Por 
agrupamento 

1 

 
 

4 

Relatórios de Realização de Oficinas de Zoneamento + 
Relatórios de Realização de Oficinas de Programas 

P4A Por 
agrupamento 

1 

Relatórios/Documentos técnicos de elaboração de Planos 
de Manejo  

P4B#UC Por UC 
(5 RVS) 

 

5 

Relatórios dos registros dos Seminários de Socialização 
dos resultados dos Planos de Manejo e Corredores 
Ecológicos 

P4C Por 
agrupamento 

1 

 

 

 
4.4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA 

 

  

O prazo de execução dos serviços das instituições a serem contratadas é de 11 meses, conforme 
expresso nas figuras dos cronogramas a seguir. Cada agrupamento de Unidades de Conservação 
terá este período para o desenvolvimento dos trabalhos, sendo 1 mês para o nivelamento, 
capacitação institucional e mobilizações para o lançamento do projeto; 6 meses para a 
elaboração/revisão dos Diagnósticos Socioambientais, 2 meses para a criação dos Conselhos 
Gestores e 6 meses para a elaboração/revisão dos Planos de Manejo. O planejamento prevê que 
cada etapa gere subsídios e condições para o desenvolvimento das etapas seguintes, havendo 
alguns momentos de intersecção entre elas. No mês que antecede o início dos trabalhos a serem 
realizados pelas instituições, ocorrem as articulações estratégicas, a serem realizadas pelo 
ITEP/OS. O 12o mês do contrato com as instituições ficará disponível para a finalização de 
processos.  

A seguir é apresentado o cronograma previsto para cada um dos agrupamentos de UCs, 
destacando-se em cores o período de desenvolvimento das atividades/etapas e marcados em 
códigos (conforme quadro 8) os meses de entregas dos produtos previstos. Observe-se que a 
previsão de início dos trabalhos dos agrupamentos de UCs que integram o primeiro Bloco é agosto 
de 2021 (correspondendo ao mês 1); seguindo sucessivamente, os trabalhos dos agrupamentos do 
segundo Bloco iniciam no que aqui convencionou-se como mês 2 – de maneira que cada Bloco 
inicia com o intervalo de um mês entre um e outro.  Os agrupamentos disponíveis para essa 
segunda chamada do Edital estão nos blocos 2, 3 e 4.  

Ao fazer a opção pelo agrupamento, a instituição proponente deve observar em qual Bloco o 
agrupamento escolhido está situado. Cada instituição pode fazer a opção por 1, 2 ou 3 
agrupamentos, desde que do mesmo Bloco e evidenciadas as condições de realização de todas as 
atividades e produtos previstos de forma qualitativa. Entretanto, para cada agrupamento deverá ser 
apresentada uma proposta separada. 
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Figura 1 – Cronograma das atividades e entregas de produtos do 1º Bloco de Agrupamento de 
UCs 

 

1º BLOCO  
ETAPA  

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

  

 

Agrupamentos 

1 e 4 

 

Mobilização e 

lançamento 

P1E

2 

  

                    

Diagnóstico     P2E 

  

P2A 

  

  P2B 

  

          

Conselhos               P3A 

  

      

Planos Manejo                 P4A 

  

P4B 

  

P4C 

  

Na figura 1, apresenta-se o planejamento para o 1º Bloco de Agrupamentos, no qual estão reunidas 

as Unidades de Conservação do Agrupamento 1 (Canal de Santa cruz): APA de Santa Cruz, RVS 

Mata de Santa Cruz, RVS Mata do Amparo, RVS Mata do Engenho São João, RVS Mata de 

Jaguaribe, RVS Mata do Engenho Macaxeira, RVS Mata do Lenço dos Cações, APA Estuarina do 

Canal de Santa Cruz, APA Estuarina do Rio Itapessoca, e APA Estuarina do Rio Jaguaribe; as UCs 

do Agrupamento 4 (Litoral Sul): APA de Guadalupe, APA de Sirinhaém, APA Marinha Recifes 

Serrambi, APA Estuarina dos Rios Sirinhaém e Maracaípe, APA Estuarina do Rio Formoso, e APA 

Estuarina do Rio do Carro Quebrado. 

 

Figura 2 – Cronograma das atividades e entregas de produtos do 2º Bloco de Agrupamento de 
UCs 

2º BLOCO   ETAPA   Mês 2 Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês

12 

  

 

Agrupamentos 

7, 9, 10 e 11 

  

Mobilização e 

lançamento 

P1E2 

  

                    

Diagnóstico     P2E 

  

P2A 

  

  P2B 

  

          

Conselhos               P3A 
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Planos 

Manejo 

                P4A 

  

P4B 

  

P4C 

  

  

Na figura 2, apresenta-se o planejamento para o 2º Bloco de Agrupamentos, no qual estão reunidas 

as Unidades de Conservação do Agrupamento 7 (Aldeia): APA Aldeia Beberibe e RVS Mata de 

Miritiba; as UCs do Agrupamento 9 (Metropolitano Norte): FURB Mata de São Bento, FURB Mata 

de Jaguarana, e FURB Mata do Janga; as UCs do Agrupamento 10 (Metropolitano Sul): RVS 

Mata de Mussaíba, FURB Mata de Jangadinha, e FURB Manassu; e as UCs do Agrupamento 11 

(Metropolitano Oeste): RVS Mata do Urucu, RVS Mata da Serra do Cotovelo, RVS Mata de 

Cumaru, RVS Moreninho, e APA do Engenho Jardim.   

 

Figura 3 – Cronograma das atividades e entregas de produtos do 3º Bloco de Agrupamento de 
UCs 

3º BLOCO  ETAPA  Mês 3 Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Mês 

13 

  

Agrupamentos 

2 e 5 e 8 

  

Mobilização e 

lançamento 

P1E2 

  

                    

Diagnóstico     P2E 

  

P2A 

  

  P2B 

  

          

Conselhos               P3A       

Planos 

Manejo 

                P4A 

  

P4B 

  

P4C 

  

  

Na figura 3, apresenta-se o planejamento para o 3º Bloco de Agrupamentos, no qual estão reunidas 

as Unidades de Conservação do Agrupamento 2 (Sistema Gurjaú): RVS Mata do Sistema Gurjaú, 

RVS Mata do Bom Jardim, RVS Mata do Engenho Salgadinho, RVS Mata de Caraúna e RVS Mata 

Contra Açude as UCs do Agrupamento 5 (Mata Norte): RVS Mata do Siriji, e RVS Matas de Água 

Azul; e as UCs do Agrupamento 8 (Suape): PE Mata de Duas Lagoas, ARIE Ipojuca Merepe, PE 

Mata do Zumbi, e RURB Camaçari. 
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Figura 4 – Cronograma das atividades e entregas de produtos do 4º Bloco de Agrupamento de 
UCs 
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Planos Manejo                 P4A 

  

P4B 

  

P4C 

  

  

Na figura 4, apresenta-se o planejamento para o 4º Bloco de Agrupamentos, no qual estão reunidas 

as Unidades de Conservação do Agrupamento 3 (Sertão): ESEC Serra da Canoa, PE Mata da 

Pimenteira, RVS Serras Catingueiras e RVS Serra do Giz; a UC do Agrupamento 6 (Pedra do 

Cachorro): MN Pedra do Cachorro; e as UCs do Agrupamento 12 (Petrolina): PE Serra do Areal 

e RVS Riacho do Pontal. 

 

4.5. DA EQUIPE TÉCNICA E PERFIS DESEJADOS 
 
A equipe deve contar com profissionais habilitados para as seguintes áreas de atuação: meio 
biótico, meio físico, meio socioeconômico, mobilização e participação social, coordenação técnica, 
administrativa e institucional (caso aprovado, o coordenador será o ponto focal de comunicação 
entre o ITEP/OS e a instituição). Outros perfis podem ser incorporados, caso a instituição considere 
pertinente.  
 
Não é necessário incluir facilitador de oficinas, pois o ITEP/OS aportará este profissional. Entretanto, 
os profissionais da equipe da instituição deverão ter participação técnica ativa e propositiva nas 
oficinas, de acordo com as abordagens de cada momento. A instituição será responsável também 
pelas sistematizações de informações e relatórios decorrentes das oficinas. 
 
Embora o ITEP/OS vá aportar o trabalho de geração de mapas base de cartografia, é importante 
que a equipe da instituição conte com profissionais que sejam capazes de buscar informações 
secundárias e gerar as informações georreferenciadas em campo (primárias), sistematizá-las e 
disponibilizá-las em formatos adequados ao ITEP/OS. Para tanto, o ITEP/OS fornecerá modelos de 
planilhas e orientações técnicas.   
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É fundamental que as equipes das instituições contem com profissionais que sejam capazes de 
gerar relatórios e documentos técnicos com adequada qualidade - não apenas de conteúdo, mas 
também de escrita, sendo necessária uma boa redação dos produtos a serem entregues. 
 
A comissão de avaliação observará a pertinência da equipe, visando a adequação aos perfis 
necessários para a realização do trabalho. Este item terá rebatimento com o critério 7 da 
apresentação da proposta técnica.   
 

4.6. DA ABORDAGEM “ADAPTAÇÃO BASEADA EM ECOSSISTEMAS (AbE)” 
 
De forma complementar à descrição das atividades nas diversas etapas do projeto, que será 
apresentada nos itens seguintes, destaca-se a importância da incorporação da abordagem da 
Adaptação Baseada em Ecossistemas (AbE). Este é um referencial teórico-metodológico que, de 
acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), consiste no “uso dos 
serviços ecossistêmicos e da biodiversidade como parte de uma estratégia de adaptação mais 
ampla para auxiliar as pessoas e as comunidades a se adaptarem aos efeitos negativos das 
mudanças climáticas em nível local, nacional, regional e global” (TRAVERS et al., 2012; p. 08).  
 
No desenvolvimento deste projeto, a abordagem de AbE será um referencial no processo de 
elaboração dos Planos de Manejo, refletindo nos respectivos Programas, seja relacionado a ações 
de conservação, recuperação e gestão de ecossistemas; à perspectiva de manutenção da 
biodiversidade e dos serviços ambientais; usos sustentáveis dos ambientes e recursos naturais; 
pesquisas científicas, educação ambiental e medidas de adaptação das comunidades locais e do 
entorno das UCs às mudanças climáticas, no sentido de busca de um ambiente sócio 
ambientalmente equilibrado e com maior qualidade de vida. Para tanto, é importante que seja 
enfatizada, nas diversas etapas do trabalho, a dimensão de interação das populações com as 
Unidades de Conservação, assim como a percepção e potencialização dos serviços ecossistêmicos 
proporcionados pelas áreas protegidas, além das medidas de conservação. 
 
 
 

4.7.  DA ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 
 
A execução do projeto será realizada a partir da complementaridade da realização de atividades e 
produções técnicas entre a equipe do ITEP/OS e das instituições Contratadas, com atribuições e 
responsabilidades claras entre as partes, assim como expresso no item 4.3 deste Termo de 
Referência (especificações dos serviços). Caberá ao ITEP/OS a coordenação geral do projeto como 
um todo, incluindo atuação estratégica e técnica.  
 
Todas as atividades apontadas neste Termo de Referência deverão ser cumpridas, garantindo a 
qualidade dos resultados. Observa-se, porém, a atenção às adequações metodológicas e 
adaptação de atividades de campo e de participação social para a situação da pandemia da covid 
19, implicando em reforço de cuidados com a saúde de forma preventiva e atenção às restrições 
oficialmente estabelecidas. Neste sentido, os trabalhos de campo devem ser realizados sempre que 
necessário e com os devidos cuidados, e os encontros de reuniões e oficinas tendem a ser virtuais. 
Caso as condições sanitárias e de saúde decorrentes da pandemia de fato mudem de cenário, estes 
formatos poderão ser reavaliados, em comum acordo e perante avaliação de viabilidade. 
 
Para a realização dos trabalhos, o ITEP/OS fornecerá indicativos metodológicos, roteiros, modelos 
de relatórios e de documentos técnicos, bases preliminares de dados e informações, entre outros, 
além de realizar encontros de nivelamento e capacitação com as instituições. Tal iniciativa visa 
proporcionar uma padronização de formas de análises de dados e sistematização de informações, 
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além de abordagens alinhadas conceitualmente e metodologicamente para o conjunto de Unidades 
de Conservação a serem trabalhadas, gerando processos e produtos que favoreçam a efetividade 
da gestão das UCs estaduais. 
  
Para a compreensão do volume e complexidade da demanda de trabalho, as instituições 
proponentes devem observar atentamente os quadros constantes no item da “especificação dos 
serviços: etapas, atividades e produtos”, no qual constam as responsabilidades do ITEP/OS e as 
responsabilidades das instituições contratadas. Devem ser observados também os quantitativos 
previstos para cada agrupamento de UCs, aos quais as instituições fizerem opção de atuação, 
conforme quadros 9 a 20 (na metodologia a seguir alguns números estão para o projeto todo, mas 
caberá às instituições o que couber ao agrupamento de sua atuação, conforme mencionado). 
 
Atente-se que a maior densidade do trabalho concentra-se na etapa dos diagnósticos, e para as 
demais, o trabalho é realizado de forma conjunta e sob a liderança do ITEP/OS. Caberá às 
instituições Contratadas cumprirem integralmente às atividades e produtos especificados como de 
sua responsabilidade neste Termo de Referência. 
 
 

4.8.  DA METODOLOGIA E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
Aqui é apresentado o detalhamento geral para cada atividade integrante da estrutura de etapas do 
projeto, de forma a garantir uma referência de execução do trabalho nos territórios dos diversos 
agrupamentos, levando a uma padronização de procedimentos, processos, alinhamentos 
conceituais e metodológicos e resultados expressos nos documentos e produtos finais. Para cada 
uma das atividades, são destacadas as responsabilidades que cabem às instituições a serem 
Contratadas, em conformidade com o item 4.3 deste TdR (especificação dos serviços). 
 
Vale salientar que esta será a referência, de forma ampla, para a execução dos trabalhos. 
Entretanto algumas pequenas adequações poderão ser realizadas, visando melhor adaptabilidade 
a situações e características socioambientais e ecossistêmicas específicas dos territórios, visando 
os melhores resultados. Estas necessidades, com vistas em cada um dos agrupamentos, serão 
inicialmente discutidas desde a primeira atividade a ser realizada entre as instituições com o 
ITEP/OS, que será um momento de capacitação e nivelamento institucional sobre o projeto.   
 
 
ETAPA 1 – PLANO DE GERENCIAMENTO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO + 
ESTRUTURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO 
 
Essa etapa consiste na apresentação do PGEAP / Plano de Trabalho e nos eventos iniciais de 
lançamento do projeto para a sociedade em geral e para os atores sociais dos agrupamentos das 
Unidades de Conservação a serem trabalhadas. 
 

ATIVIDADE 1.A – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMANETO E ESTRUTURA 
ANALÍTICA DO PROJETO 
 
 RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: Conhecer 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Essa atividade gera o produto ora apresentado, que contém, entre outros aspectos, o escopo geral 
do projeto, com as etapas, atividades, produtos, resultados esperados e cronograma; o 
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detalhamento das atividades e metodologia de trabalho; estruturação, equipe, arranjo institucional, 
comunicação, participação social, processos de acompanhamento e monitoramento de resultados. 
 
 
ATIVIDADE 1.B – WEBNAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO 
 
 RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: Conhecer 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
O lançamento público do projeto ocorrerá em forma de evento virtual (webinar), a ser coordenado 
pela SEMAS/PE, com participação ativa do ITEP/OS, visando tornar público para a sociedade em 
geral a iniciativa do Estado em realizar um esforço integrado para a elaboração e atualização de 
importantes instrumentos de gestão socioambiental para um conjunto de 41 Unidades de 
Conservação Estaduais.  
 
Para tanto, será realizada uma ampla divulgação do evento para variados segmentos sociais, dos 
diversos municípios pernambucanos, com foco nos municípios a serem contemplados pelo projeto. 
O evento visa também provocar o interesse, iniciando a mobilização dos atores sociais dos 
municípios para a participação e engajamento no projeto. 
 
O evento contará com quatro momentos: (1) Abertura, com representações institucionais do Estado, 
do ITEP e de parceiros estratégicos; (2) Panorama das Unidades de Conservação de Pernambuco, 
com a fala da SEMAS; (3) Apresentação do Projeto, com a fala da instituição executora; (4) 
Considerações Finais, com a fala de parceiros estratégicos.  
 
Essa atividade atende ao projeto como um todo, contemplando o conjunto de todas as Unidades de 
Conservação, etapas e resultados esperados. As principais abordagens serão: 
 

● Exposição do projeto em linhas gerais: o que é o trabalho, descrição das etapas e grandes 
produtos: Diagnósticos Socioambientais, Conselhos Gestores, Planos de Manejo e proposta 
de Corredores Ecológicos. 

● UCs contempladas e estratégia de agrupamentos. 
● Estratégia de capilaridade nos territórios e exequibilidade do projeto a partir da execução 

conjunta com organizações locais. 
● Estratégia de alinhamento conceitual e metodológico para as diversas etapas do projeto, de 

forma a facilitar a gestão das UCs, assim como a compreensão de todos os atores sociais 
envolvidos com os territórios. 

● Mobilização para participação em todo o processo, levantamento de expectativas e 
sugestões, canais e dinâmica de comunicação e contribuições. 
 
 

ATIVIDADE 1.C – MOBILIZAÇÃO SOCIAL E LANÇAMENTO DO PROJETO POR 
AGRUPAMENTOS DE UCs 
 

  RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA 
 
- Realizar mapeamento detalhado e mobilização dos atores sociais envolvidos com as UCs. 
- Participar ativamente do evento de lançamento do projeto. 
- Elaboração do relatório.   
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
O lançamento do projeto junto aos atores sociais das áreas das Unidades de Conservação a serem 
trabalhadas marcará publicamente o início da realização do projeto nos territórios, sendo realizados 
eventos por agrupamentos de UCs. Enquanto durarem as restrições decorrentes da pandemia, 
esses eventos deverão ocorrer de forma virtual; se as condições de segurança sanitárias e de saúde 
efetivamente permitirem, deverá se avaliar a pertinência de eventos presenciais.  
 
De toda forma, os eventos deverão ser precedidos de um amplo trabalho de mapeamento e 
mobilização de atores sociais dos diversos segmentos, incluindo instituições e organizações 
públicas, privadas e comunitárias, lideranças, moradores, proprietários de áreas, pesquisadores, 
gestores, usuários das UCs, entre outros.  A mobilização poderá ocorrer a partir de contatos por 
telefone, internet, visitas (quando possível) e divulgação em meios de comunicação locais, além de 
sites e redes sociais. 
 
As principais abordagens serão: 
 

● Apresentação das organizações/atores sociais envolvidos (Estado, ITEP/OS, organizações 
Contratadas e parceiros estratégicos locais - quando couber);  

● Exposição do projeto em linhas gerais: o que é o trabalho, descrição das etapas e grandes 
produtos: Diagnósticos Socioambientais, Conselhos Gestores, Planos de Manejo e proposta 
de Corredores Ecológicos; 

● Caracterização geral do território do agrupamento de UCs, instrumentos existentes, olhar de 
gestão socioambiental da área (poder público e atores sociais);  

● Mobilização para participação em todo o processo, levantamento de expectativas e 
sugestões, canais e dinâmica de comunicação e contribuições. 

 
 
 
 
 
ETAPA 2 – DIAGNÓSTICOS SOCIOAMBIENTAIS PARTICIPATIVOS 
 
A etapa de elaboração dos Diagnósticos Socioambientais das Unidades de Conservação ocorrerá 
com base na complementaridade entre a realização dos trabalhos técnicos de levantamentos e 
sistematizações de informações e a realização do trabalho de participação social, a partir do qual 
serão incorporadas ao processo as visões e contribuições da sociedade.  
 
ATIVIDADE 2.A: LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA 
ELABORAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS SOCIOAMBIENTAIS 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Executar as ações necessárias para a elaboração dos diagnósticos, conforme metodologias 
propostas neste TdR (dados secundários e primários) 
- Apontar, caso haja, necessidades de adequações para melhor atender às características 
socioambientais e ecossistêmicas locais. 
- Redigir os documentos técnicos dos Diagnósticos.   
- Elaborar relatório com documento técnico parcial do Diagnóstico. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
A atividade consiste nos levantamentos de dados, sistematizações de informações e produção de 
conteúdos técnicos que comporão os Diagnósticos Socioambientais das Unidades de Conservação. 
Para a elaboração dos Diagnósticos, será priorizado o trabalho a partir de dados secundários, 
cabendo alguns trabalhos de campo, com obtenção de dados primários, em alguns momentos, 
conforme metodologias indicadas, sempre que o cenário de pandemia e condições sanitárias e de 
saúde permitirem, com os devidos cuidados. O Diagnóstico incluirá informações relacionadas ao 
meio físico, meio biótico, meio socioeconômico, legislação e cartografia. 
 
 
DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO (2A1) 
 
A metodologia a ser adotada na elaboração do Diagnóstico do Meio Físico compreende o 
levantamento de dados secundários; realização de trabalhos de campo para o levantamento de 
dados primários (quando possível diante de um cenário pandêmico); análise, sistematização e 
tratamento de informações, incluindo imagens aéreas existentes; elaboração de textos e mapas 
temáticos.  
 
Os temas e subtemas foram organizados conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 
Quadro 15 – Distribuição dos temas e subtemas que compõem o Meio Físico  

TEMA SUBTEMAS PRINCIPAIS TÓPICOS 

Meio Físico 

Clima Séries Históricas; Análises Climáticas; 

Geologia Litologia; Estruturas; 

Geomorfologia Formas de Relevo 

Pedologia Domínios e Classes dos Solos 

Recursos Hídricos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; Fontes Poluidoras; 

Erosão Marinha Processos de Erosão, Riscos Associados 

Trilhas Caminhos Utilizados para Circulação Interna 

 

Levantamento de Dados Secundários 
 
Os dados secundários para os diferentes subtemas e tópicos serão obtidos nos órgãos e instituições 
de ensino e pesquisa, de forma direta ou por meios remotos, com ênfase especial para os dados 
de referência e para estudos recentes sobre as áreas-objetos de estudo. Será realizado a partir de 
consultas às referências bibliográficas, bancos de dados, sistemas de informações geográficas, 
pesquisas, estudos e relatórios técnicos e científicos, entre outros.  
 
Trabalhos de Campo 
 
Os trabalhos de campo deverão respeitar cada subtema, já que a partir destes serão produzidos 
dados primários para serem incorporados ao diagnóstico ambiental como um todo. Faz-se 
necessário ressaltar que as atividades de campo devem ser realizadas, conforme metodologias 
apontadas e visando a qualidade dos trabalhos, mediante a avaliação das condições pandêmicas, 
devendo ser evitadas quando ofereçam risco aos profissionais envolvidos. 
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Duas considerações são importantes aqui: i) para as áreas de grande extensão territorial, o trabalho 
de campo deve contar com o apoio de técnicos que conheçam as Unidades de Conservação e 
indicação prévia por estes de possíveis pontos de interesse; ii) em caso de persistência de cenário 
pandêmico e riscos aos profissionais, pode-se evitar a realização de trabalho de campo desde que 
haja a devida justificativa prévia. 
 
Uma vez reunidas todas as condições satisfatórias para a realização dos trabalhos de campo, os 
profissionais envolvidos deverão reunir informações de caráter primário pertinentes aos subtemas 
e tópicos abordados, assim como o registro fotográfico e de localização georreferenciada dos 
principais elementos analisados e de fenômenos ambientais importantes das áreas-objetos. 
 
Clima 
 
Os dados climáticos serão analisados e tratados a partir de dados secundários. Deverão fornecer 
subsídios aos demais estudos e abordagens com os quais este subtema apresente aderência. A 
compreensão de aspectos relacionados ao clima é de extrema importância para o entendimento de 
fenômenos espaciais, em especial aqueles relacionados aos níveis de desenvolvimento de 
espécies vegetais, assim como a manutenção da vida de cada bioma. 
Para a definição das características sazonais dos principais elementos climáticos e meteorológicos 
(pluviometria; temperatura do ar, mínima, média e máxima; umidade relativa do ar; insolação; ventos 
(velocidade e direção); pressão atmosférica; nebulosidade e outros elementos relevantes), poderão 
ser realizadas as seguintes atividades:  

● Aquisição de dados meteoro/climatológicos da APAC, ITEP/OS, INMET, CPTEC/INPE, 
ANA, Comando da Aeronáutica, com ênfase para as estações localizadas o mais próximo 
possível das áreas-objetos; 

● Construção de mapa de isoietas em escala adequada à percepção do fenômeno em relação 
às áreas-objetos; 

● Análise dos principais Sistemas Meteorológicos: Frentes Frias, Ondas de Leste, Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT) e Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS); 

● Análise da influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico: El Niño / La Niña e Dipolo do 
Atlântico; 

● Construção e análise de Mapas das variáveis climatológicas (Precipitação, Temperatura do 
Ar (Máxima e Mínima), Umidade Relativa do ar, Pressão Atmosférica, Direção e Velocidade 
dos Ventos e Insolação); 

● Análise das séries históricas da precipitação, destacando os períodos mais chuvosos. 
 
A partir da análise dos dados globais e locais, deve-se buscar alguma tendência para os Fenômenos 
Meteorológicos e Climatológicos que possam ser associados às Mudanças Climáticas Globais. Faz-
se importante ressaltar aqui a necessidade de verificar as metas prioritárias de Políticas Públicas 
correlacionadas a Clima e Mudanças Climáticas Globais já abordadas pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade. As informações trabalhadas nesta temática deverão subsidiar 
também apontamentos de possíveis indicadores, diretrizes ou macroações a serem relacionadas à 
Adaptação Baseada em Ecossistemas (AbE).    
 
Geologia 
 
Os estudos geológicos serão desenvolvidos a partir de dados secundários, especialmente 
direcionados às áreas-objetos de análise. Devem ainda ser complementados com dados primários 
produzidos durante os trabalhos de campo, quando viável.  
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Em um primeiro momento dever-se-á estabelecer a geologia regional, sendo esta apresentada com 
base nos mapeamentos já existentes ou realizados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e por 
trabalhos acadêmicos (relatórios de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado), 
assim como artigos científicos.  
 
A geologia local será estabelecida a partir da realização de trabalho de campo, o que envolverá 
atividades de reconhecimento de características particulares de cada Unidade de Conservação, 
contando com a identificação das unidades geológicas existentes, além de apresentar uma 
descrição geral dos padrões de afloramentos de rocha e registro fotográfico das unidades de 
interesse. 
 
A partir de todos os levantamentos realizados, deverão ser elaborados o mapa geológico com a 
geologia local da Unidade de Conservação ou em escala compatível, contendo as unidades 
geológicas presentes e as feições estruturais observadas.  
 
Geomorfologia 
 
O subtema de geomorfologia apresenta uma correlação direta com a geologia e deverá ser 
desenvolvido de forma prioritária a partir de dados secundários. Aqui dever-se-á realizar análise do 
sistema de paisagens. Apenas três itens precisam ser identificados aqui, a saber: 
 

● Descrição geral das formas predominantes de relevo; 
● Geração de mapa hipsométrico das Unidades de Conservação; 
● Identificação de áreas susceptíveis a processos erosivos, quando couber. 

 
No tocante à identificação de áreas susceptíveis a processos erosivos, faz-se importante lembrar 
que em termos teóricos, estas possuem maior probabilidade de ocorrência em áreas de possível 
regeneração florestal ou áreas totalmente desmatadas. Para estes casos em específico, dever-se-
á cruzar as informações obtidas em campo com a indicação das coberturas superficiais in situ, bem 
como os tipos de cobertura da terra visando estabelecer o grau de estabilidade morfodinâmica e 
processos superficiais. 
 
Para a geração de mapa hipsométrico das Unidades de Conservação, deve-se observar todas as 
recomendações acerca das entregas de cartografia. Tal produto mostra-se relevante para o 
processo de elaboração de zoneamentos das Unidades de Conservação, assim como o 
dimensionamento de Programas e Projetos para as mesmas. 
 
 
Pedologia 
 
As atividades destinadas aos estudos pedológicos serão desenvolvidas simultaneamente com os 
estudos geomorfológicos, seguindo os mesmos procedimentos. Dessa forma, a análise será 
realizada prioritariamente a partir de dados secundários. 
 
Inicialmente dever-se-á priorizar a identificação de domínios e classes de solos. Em um segundo 
momento, dever-se-á realizar um trabalho de campo (quando possível), a fim de verificar a 
ocorrência das classes previamente identificadas em caráter preliminar. Nesses casos, em 
específico, as classes de solos deverão ser descritas, fotografadas e georreferenciadas no âmbito 
das Unidades de Conservação.  As fases do trabalho compreenderão: 
 

● Levantamento bibliográfico; 
● Visita de reconhecimento às Unidades de Conservação (quando possível); 
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● Descrição morfológica de perfis de solos nos pontos identificados (quando possível); 
● Elaboração do diagnóstico referente aos solos identificados na área das Unidades de 

Conservação; 
● Elaboração de mapas pedológicos para as Unidades de Conservação. 

 
Recursos Hídricos 
 
No que tange aos recursos hídricos deverá ser realizada a caracterização dos principais cursos e 
corpos d’água, assim como a identificação (sempre que possível) das eventuais fontes de poluição 
das águas que estejam dentro ou fora do domínio das Unidades de Conservação, mas que 
apresentem impactos diretos nestas. Tem-se dessa forma: 
 

● Caracterização dos recursos hídricos superficiais: 
o Identificação geral da bacia hidrográfica (e sub bacia, quando for o caso) na qual a 

Unidade de Conservação está inserida; 
o Caracterização genérica do regime hídrico da bacia; 
o Identificação e descrição dos principais cursos e corpos d’água relacionados à 

Unidade de Conservação; 
o Identificação e registro de nascentes d’água que possam existir nas áreas internas 

das Unidades de Conservação indicadas por profissionais / população local (sempre 
que possível) ou caso haja dados secundários disponíveis; 

o Caracterização da qualidade da água à montante da Unidade de Conservação a 
partir de informações secundárias, a exemplo de relatórios elaborados pela CPRH, 
COMPESA, entre outros (quando existir a informação secundária). 

o Identificação e descrição das principais fontes poluidoras e sua relação com a 
qualidade das águas (sempre que possível). 
 

Prioritariamente as informações a serem coletadas para este subtema devem ser secundárias. 
Pode-se ainda realizar trabalhos de campo, desde que o cenário pandêmico não ofereça riscos para 
a equipe de trabalho. Tais trabalhos deverão focar registros fotográficos georreferenciados para fins 
de análise de fenômenos específicos de interesse.  

● Caracterização dos recursos hídricos subterrâneos: 
o Caracterização genérica do aquífero local (informações sobre a natureza, litologia 

e estruturas geológicas condicionantes); 
o Potencialidade hídrica subterrânea; 
o Alimentação e recarga; 
o Vulnerabilidade natural dos aquíferos. 

  
Assim como as informações dos recursos hídricos superficiais, aqui também se sugere que a 
natureza destas seja de origem secundária em função de cenário pandêmico que possa oferecer 
risco à equipe de trabalho.  
 
Erosão Marinha 
 
Os estudos de Erosão Marinha serão realizados apenas para as áreas-objetos que possuam 
relação direta com este subtema e com os ecossistemas correlatos. Deverão basear-se por meio 
de dados secundários, com base nas fontes de informações já previstas para o Meio Físico, 
podendo ser acrescidas outras fontes. 
 
Considerando a especificidade do tema, assim como a expertise instalada no Estado de 
Pernambuco, em especial na Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente (SEMAS) e na 
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), no que tange ao tema Gerenciamento Costeiro nos 
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últimos 20 anos, recomenda-se que a os estudos do próprio Estado representem uma fonte 
confiável de informações. Sugere-se ainda, a busca da produção técnico-científica do 
Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e eventualmente 
outras instituições de ensino e pesquisa, assim como a consulta a documentos técnicos que as 
prefeituras possam indicar. 
 
Por fim, devem ser pontos de análise sob o ponto de vista da erosão marinha: 
 

● Análise de situação de linha de costa x ocupações urbanas; 
● Apontamentos a partir do Zoneamento Ecológico-Econômico-Costeiro. 

 
Trilhas 
 
O item “trilhas” não representa um subtema ou tópico relacionado ao Meio Físico, porém o mesmo 
foi adicionado aqui, a fim de contribuir para a elaboração do Plano de Manejo no que diz respeito a 
possíveis áreas que possam ser destinadas à visitação pública ou possíveis caminhos para a 
fiscalização.  
 
Assim, tem-se como referências para a identificação das principais trilhas: 
 
● Entrar em contato com técnicos / gestores das Unidades de Conservação, a fim de identificar 

a partir de arquivos digitais georreferenciados, as principais trilhas que possam ser utilizadas 
em futuras ações de visitação pública e fiscalização (quando houver disponível).  

● Em caso de realização de trabalho de campo (se possível), a identificação e registro de trilhas 
já estabelecidas deve-se basear em conversas com profissionais / população local e 
observações. Deve ser realizado o georreferenciamento das trilhas, assim como registros 
fotográficos. É sabido que não é possível identificar e mapear todas as trilhas, entretanto deve-
se buscar registrar as principais. 

 
 

 

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO (2A2) 
 
Para a elaboração dos diagnósticos do meio biótico das UCs, serão priorizados os dados 
secundários disponíveis e, conforme seja a necessidade de atualização/complementação dos 
dados secundários colhidos e sistematizados, dados primários serão buscados para atender, na 
medida do possível, às necessidades evidenciadas. Essas coletas de dados primários serão 
realizadas com base na metodologia “Avaliação Ecológica Rápida”, considerando as possibilidades 
adaptativas do método para com as situações ambientais, particularidades de cada biótopo, 
natureza de cada UC e, principalmente, com os elementos bióticos indicadores da necessidade e 
da razão da conservação. 
 
Flora e vegetação 
 
A caracterização da vegetação ocorrente nas UCs a serem diagnosticadas e sua respectiva flora, 
conforme contempladas no objeto do presente, são aqui definidos como serviços essenciais para o 
embasamento técnico dos Diagnósticos Socioambientais Participativos. 
 
Para tanto, a instituição executora deverá seguir as orientações referenciadas no presente 
documento e escopeadas nos itens deste capítulo, sem prejuízo doutros procedimentos 
necessários e doutras atividades voltadas ao alcance das metas, sempre buscando melhorias da 
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qualidade dos dados a serem registrados e processados, primando pela elevação do seu nível 
técnico até poderem ser consolidados nos relatórios individuais de cada UC. 
 
Os dados de vegetação e flora (secundários) serão reunidos a partir de fontes confiáveis, devendo, 
sempre que necessário e possível, serem atualizados e/ou complementados por processo de 
conferência in loco (primários), de forma a retratar da melhor forma possível a realidade fitocenótica 
de cada UC. 
 
Inicialmente, serão colhidos e sistematizados os dados secundários obtidos através de 
levantamentos bibliográficos, consultas e pesquisas em bancos de dados e em acervos de órgãos 
governamentais, não-governamentais, instituições de ensino e pesquisa, podendo abranger 
informações disponíveis em artigos científicos, estudos e relatórios técnicos, livros, publicações e 
demais registros semelhantes, inclusive nos formatos disponíveis para consulta virtual. 
 
Para atender à necessidade constatada de atualização e/ou complementação, serão realizadas 
campanhas de campo, na medida do possível, sempre respeitadas as regras sanitárias vigentes 
impostas pelas autoridades face à presença da Covid 19, considerando os cuidados necessários 
diante de cenário de pandemia/sindemia. 
 
Uma vez evidenciada essa necessidade de buscar informações em nível primário para a 
caracterização da vegetação e do inventário florístico, esta dar-se-á por meio de campanhas de 
campo promovidas por equipes de profissionais com foco na obtenção das informações 
complementares, essenciais ao diagnóstico florístico-vegetacional. 
 
As equipes devem estar equipadas (tecnicamente e materialmente) para executar as prospecções 
fitocenóticas em cada biótopo e terão pelo menos um especialista com comprovada experiência no 
reconhecimento das espécies botânicas e das fisionomias dos tipos de vegetação nos domínios 
fitogeográficos da caatinga e da mata atlântica e ecossistemas litorâneos (conforme UCs do 
agrupamento trabalhado pela instituição), com ocorrência reconhecida oficialmente para o estado 
de Pernambuco. As equipes de campo serão formadas por profissionais especialistas em botânica 
(com conhecimento de fitofisionomia e florística local), e auxiliares técnicos, com conhecimento na 
manipulação do material, ferramentas e equipamentos para coleta e registro de dados. Estes, de 
preferência moradores das proximidades ou pelo menos conhecedores práticos das áreas a serem 
prospectadas, com conhecimento mínimo da localização das áreas, dos acessos, dos 
remanescentes núcleo da conservação, da história de cada local e dos nomes vernaculares das 
principais plantas de ocorrência natural no biótopo. 
 
Às equipes de campo, será fornecido material informativo temático em carta-imagem e/ou planta de 
cada UC, com as informações geoambientais disponíveis, para subsidiar ao planejamento e orientar 
a execução dos trabalhos de campo. Esse material poderá conter (sempre que disponível): limites 
oficiais da UC, situação, infraestrutura, localização dos possíveis remanescentes, tipos e classes 
de uso ou de cobertura do solo, especialmente das áreas núcleo de conservação, 
compartimentação da vegetação em unidades de paisagens, abrangendo toda a área passível de 
zoneamento em cada UC, ou seja, incluindo as áreas do entorno (tampão). 
 
Os trabalhos de campo estarão focados na confirmação e atualização dos dados secundários já 
reunidos, mas terão também como objetivo o registro de novos elementos e fatores geoambientais 
ainda não citados, além da coleta direta de informações, visando: 
 

● a identificação das fisionomias e dos diferentes estratos vegetacionais; 
● a caracterização geral da estrutura da vegetação; 
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● a confirmação e o registro das espécies autóctones, com destaque às endêmicas e grau 
de ameaça; 

● o registro de espécies alóctones, com destaque às exóticas invasoras e dos possíveis 
níveis de invasão biológica; 

● o registro da presença de espécies de interesse econômico, científico, medicinal, cultural, 
ornamental, e de uso antrópico direto; 

● a existência de possíveis atributos bióticos de interesse para a conservação  
● o status de conservação e os fatores de degradação do ambiente e do seu entorno; 
● o georreferenciamento e o registro fotográfico de todos os eventos das incursões. 

 
Os serviços campais devem abranger, além das áreas da UC, as áreas situadas no seu entorno – 
quando houver zona tampão - indo de um quilômetro além dos seus limites (nos casos das UCs 
com até cinco mil hectares), até dois quilômetros (nas UCs com área superior a cinco mil hectares). 
 
Para a caracterização da vegetação, as equipes de campo deverão planejar os caminhamentos 
para as prospecções, a partir das informações registradas nos produtos de sensoriamento remoto 
interpretados (carta/planta) para melhor direcionar a coleta das informações complementares, 
necessárias ao diagnóstico vegetacional. O método deverá ser conduzido de forma a permitir a 
observação e registro dos elementos indicadores em tela, retratando a verticalização (arquitetura) 
e o comportamento horizontal (estrutura) da vegetação e confirmando os tipos fisionômicos, sua 
estratificação e seus estágios sucessionais com o auxílio da identificação/confirmação campal das 
espécies indicadoras, segundo as normas vigentes. 
 
Ainda complementarmente em nível de campo e sempre que possível, as equipes apontarão por 
registro georreferenciado, áreas susceptíveis e/ou em processo de degradação do ponto de vista 
vegetacional, indicando sua natureza e/ou fatores mais prováveis, bem como sua aptidão, do ponto 
de vista técnico, para restauração ecológica. 
 
Os trabalhos de campo seguirão, metodologicamente, como já referenciado, os preceitos da 
Avaliação Ecológica Rápida, com suas variações e possíveis adaptações, face às condições de 
cada fitocenose e conforme as particularidades e natureza de cada UC, de forma a manter a 
qualidade e o nível técnico dos dados diagnosticáveis, para o registro da realidade biótica buscada. 
 
As espécies nativas citadas nos levantamentos dos dados secundários serão devidamente 
atualizadas taxonomicamente e, na medida do possível, confirmadas e complementadas por 
registros de campo. Caso sejam realizadas coletas botânicas por ocasião das campanhas de 
campo, estas deverão ocorrer no padrão de incorporação aos acervos dos herbários locais. 
 
As listas florísticas deverão ser confeccionadas em planilha própria, seguindo a Lista das Espécies 
da Flora do Brasil - JBRJ e trazendo as seguintes informações (outras poderão ser incorporadas 
em comum acordo):  
 

● família botânica 
● nome da espécie botânica; 
● vernáculo ou nome popular; 
● origem, endemismo e forma de vida; 
● estado de conservação; 
● principais interesses antrópicos; 
● numeração da espécie. 

 
Para a vegetação e flora dos ambientes não terrestres, serão adotados os mesmos procedimentos 
de sistematização dos dados secundários e, no que couber, as adaptações/adequações 
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metodológicas necessárias ao objeto, de forma que os elementos florísticos e vegetacionais 
indicadores da necessidade e da razão da conservação, possam ser descritos e/ou caracterizados 
nos diagnósticos. 

 

Fauna 
 
O inventário da fauna existente nas Unidades de Conservação será realizado, prioritariamente, 
através de dados secundários, devendo conter, pelo menos, os grupos da mastofauna (mamíferos), 
avifauna (aves), herpetofauna (répteis e anfíbios) e ictiofauna (peixes), sendo identificados até o 
menor nível taxonômico. Sempre que disponíveis informações, também serão incluídos os 
invertebrados, especialmente aqueles de importância econômica ou médica, como insetos, 
aracnídeos e gastrópodes. Para as áreas costeiras e marinhas também é importante incluir 
moluscos e crustáceos, assim como eventuais outros elementos de fauna característicos das áreas. 
 
Essas informações poderão ser obtidas em publicações científicas, estudos técnicos, em acervos 
governamentais e não-governamentais e diagnósticos já elaborados no processo de criação ou 
gestão das UCs. As monografias, dissertações e teses produzidas nas universidades de 
Pernambuco e de outras instituições de ensino e pesquisa também são uma fonte importante de 
informações sobre a biodiversidade do Estado, devendo ser visitadas, sempre que possível, as 
bibliotecas dessas Instituições. 
 
Deverão também ser utilizados dados disponíveis em bancos de dados diversos, como os indicados 
a seguir, mas não exclusivamente: VertNet: http://vertnet.org/; Mammal Networked Information 
System: http://www.manisnet.org/; Biodiversiy Information Facility: https://www.gbif.org/pt/; IUCN 
Red List: https://www.iucnredlist.org/; Fishbase: https://www.fishbase.se/search.php; SiBBr: 
https://www.sibbr.gov.br/; Portal da Biodiversidade do ICMBio: 
https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal/. 
 
As informações podem ser complementadas através da realização de entrevistas junto aos 
moradores locais e do entorno, sobre a presença de espécies na região. Os técnicos/pesquisadores 
podem usar materiais complementares como fotografias dos animais ou outros recursos que ajudem 
a identificar as espécies. Entre as perguntas apresentadas devem constar questionamentos sobre 
a interação com os animais identificados, como caça, uso para alimentação ou medicação e riscos 
potenciais ou outras informações etnozoológicas. Estas pesquisas poderão ser realizadas durante 
as incursões ao campo, nas mobilizações sociais e nos momentos de realização das Oficinas de 
Diagnóstico Participativo. No caso das UCs costeiras, devem ser priorizadas visitas às colônias de 
pescadores mais próximas. As visitações e incursões ao campo serão realizadas sempre que as 
condições sanitárias permitirem, tendo em vista as limitações impostas pela pandemia de Covid-19. 
 
Apesar da prioridade dada às informações secundárias, caso os dados disponíveis sejam 
insuficientes, faz-se necessário o trabalho de campo para a obtenção de dados primários. O 
levantamento deverá ser qualitativo, não considerados os procedimentos de captura e coleta. Na 
metodologia empregada para selecionar os locais de amostragem, deverá ser levado em 
consideração a heterogeneidade do local quanto às características ecossistêmicas, flora, vegetação 
e meio físico, visando garantir a representação da fauna presente nas diversas formações vegetais 
dentro das UCs, a exemplo de corpos d’água, rochas, ambientes sombreados ou abertos, etc. 
 
Quando realizados inventários de campo, deverão ser observados os seguintes aspectos para cada 
grupo: 
 

1. Mastofauna: complementar as informações com a realização de busca ativa por rastros, 
como pegadas e vestígios como tocas, fezes e pelos. Também deverá haver busca por 

http://vertnet.org/
http://www.manisnet.org/
https://www.gbif.org/pt/
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visualização direta ou vocalizações. Registrar fotograficamente e se possível, utilizar 
câmeras trap. 

2. Avifauna: deve-se realizar caminhamento ao longo das áreas selecionadas registrando as 
espécies encontradas. Esse procedimento deve ser feito nas primeiras horas da manhã, no 
final da tarde e no período noturno. Também deverá haver busca por vestígios como 
pegadas, penas e ninhos. Para levantamento de aves noturnas deve-se utilizar o método de 
focagem noturna, podendo-se utilizar playback e gravador digital. 

3. Herpetofauna: utilizar o método de procura ativa em locais propícios como bromélias, ocos 
de árvores e folhiços. Também deverá haver busca por vestígios e rastros e focagem 
noturna. Nesse procedimento, aproveitar para registrar a fauna de invertebrados. 

4. Ictiofauna: no caso das Unidades Costeiras, registrar e fotografar as coletas e capturas 
realizadas pelos pescadores locais. 

 
As informações deverão ser organizadas em uma lista com todos as espécies encontradas, 
indicando nome popular e científico, origem (nativa ou exótica), grau de ameaça (de acordo com o 
Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas do ICMBio – 2018, IUCN e listas estaduais oficiais), 
endemismos e se são espécies invasoras ou com potencial invasor. Caso sejam observadas ou 
verificados registros de situações de riscos de invasão biológica na área da UC e seu entorno, é 
importante que este aspecto seja mencionado. Sempre que possível indicar também as espécies 
de interesse científico e econômico. 
 
As informações deverão ter indicação da bibliografia utilizada. Também deverão ser incluídas 
observações sobre as lacunas de informações sobre grupos taxonômicos específicos.  
 
 
DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO (2A3) 
 
A metodologia a ser adotada na elaboração do Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico 
compreende o levantamento de dados secundários (levantamento bibliográfico e bases de dados 
oficiais); realização de trabalhos de campo para o levantamento de dados primários (quando 
possível diante de um cenário pandêmico); análise, sistematização e tratamento de informações, 
incluindo imagens aéreas existentes; elaboração de textos e mapas temáticos.  
 
 

Quadro 16 – Distribuição dos temas e subtemas que compõem o Meio Socioeconômico 
 

TEMA SUBTEMAS PRINCIPAIS TÓPICOS 

Meio Socioeconômico Socioeconomia Histórico, População, Economia, Projetos Co-
localizados 

Uso e Ocupação do Solo Principais Tipologias de Ocupação 

Patrimônio Cultural Material Pontos de Interesse Cultural 

 

Levantamento de Dados Secundários  
 
Os dados secundários para os diferentes subtemas e tópicos serão obtidos nos órgãos e instituições 
de ensino e pesquisa, de forma direta ou por meios remotos, com ênfase especial para os dados 
de referência e para estudos recentes nas áreas-objetos de estudo. Será realizado a partir de 
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consultas a referências bibliográficas, bases de dados oficiais, sistemas de informações 
geográficas, pesquisas, estudos e relatórios técnicos e científicos, entre outros.  
 
Para tanto, são bases de dados de referência: IBGE, DATASUS, Banco de Dados do Estado de 
Pernambuco (BDE), IBAMA, Ministério do Trabalho, IPA, INCRA, SEFAZ, DNIT, CELPE, 
COMPESA, ANA, Programas do Governo Estadual (como Promata e Programa Territórios da 
Cidadania – PTC, antigo Prorural). Considerando o fato de que este trabalho será direcionado às 
Unidades de Conservação do Estado de Pernambuco, também irão servir como fonte de 
informações os sites da CPRH e SEMAS/PE, em especial, no que diz respeito aos documentos já 
produzidos sobre as Unidades de Conservação tratadas por este documento. Tal situação é 
particularmente recomendável no que concerne ao entendimento dos processos de criação de 
Unidades de Conservação, assim como o histórico das mesmas. 
 
Cabe aqui ressaltar que para o Diagnóstico do Meio Socioeconômico, devem ser levantadas as 
informações das Unidades de Conservação e uma área de entorno (de 3 Km a partir dos limites das 
UCs de até 5 mil hectares e 5 Km para as Unidades com área acima disso), sendo sempre que 
possível, especificados quais os elementos que se apresentam dentro dos limites das UCs. Caso 
só haja informações secundárias disponíveis por município, Região de Desenvolvimento ou outro 
recorte territorial, não sendo possível ser específico para cada Unidade de Conservação, estas 
deverão ser adotadas e justificadas.   
 
 
Levantamentos de Dados Primários 
 
Os levantamentos de dados primários para este tema poderão ser feitos a partir de trabalhos de 
campo, sendo acrescidas informações decorrentes das mobilizações e oficinas participativas. Faz-
se necessário ressaltar que as atividades de campo devem ser realizadas mediante a avaliação das 
condições pandêmicas, devendo ser evitadas quando ofereçam risco aos profissionais envolvidos. 
  
Uma vez reunidas as condições satisfatórias para a realização dos trabalhos de campo, os 
profissionais envolvidos deverão reunir informações de caráter primário pertinentes aos subtemas 
e tópicos abordados, assim como o registro fotográfico e de localização georreferenciada dos 
principais elementos analisados e fenômenos ambientais importantes das áreas-objetos. 
 
Socioeconomia 
 
Inicialmente dever-se-á estabelecer o perfil demográfico. As características da população serão 
sistematizadas tendo em vista o melhor entendimento do contexto socioeconômico das áreas-
objetos. Serão analisados dados relativos à composição desta população, assim como a ocupação 
do território. 
 
São informações importantes para o diagnóstico socioeconômico: 

● Mencionar região onde as Unidades de Conservação se inserem (municípios, 
regiões de desenvolvimento, etc); 

● Relatar breve histórico da Unidade de Conservação em análise; 
● Descrever caracterização da população: número de habitantes; rural x urbana; 

homens x mulheres x crianças; faixa etária; escolaridade; renda; ocupação.  
● Mencionar principais atividades econômicas; 
● Realizar levantamento de Políticas, Planos, Programas e Projetos estratégicos 

relacionados a questões socioambientais do território onde a UC está inserida.  
● Identificar Arranjos Produtivos Locais, com base em estudos da AD Diper, Agência 

Condepe/Fidem, MDIC, Sebrae e ProRural; 
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● Identificar representações de grupos étnicos, comunidades tradicionais e 
assentamentos (quando houver) 

● Identificar organizações sociais, movimentos comunitários da localidade e 
lideranças locais. 
  

No que diz respeito à caracterização da população da UCN e seu entorno, deve-se observar a 
utilização dos setores censitários (quando houver disponíveis) para a obtenção das informações, 
visando dados mais aproximados da realidade local. 
 
 
Uso e Ocupação do Solo 
 
A caracterização do uso e ocupação do solo será realizada por meio de mapeamento 
georreferenciado e de análise descritiva. Em caso de identificação de aspectos que possam gerar 
alguma desconfiança acerca de alguma tipologia de uso, dever-se-á realizar, trabalho de campo 
específico para dirimir tal questão (respeitando-se as restrições da pandemia). 
 

São informações importantes para o diagnóstico de uso e ocupação do solo: 
● Descrever o uso e a ocupação do solo (tipologias); 
● Identificar as principais áreas antropizadas; 
● Identificar usos e ocupações que causem ou possam causar impactos, pressões ou 

ameaças aos ecossitemas estudados (quando evidentes ou relatados); 
● Cruzamento com Planos Diretores nos municípios em que estes estejam disponíveis 

para efeito de verificação de compatibilidade de zonamentos; 
● Levantamento dos principais equipamentos públicos e sociais (escolas, unidades de 

saúde, igrejas, etc) e empreendimentos privados (quando disponíveis informações 
em secundárias); 

● Identificar potencialidades e impactos positivos e negativos de atividades turísticas 
nos ambientes (caso ocorram). 
 

Para os levantamentos de principais equipamentos públicos e sociais, deve-se observar os dados 
vetoriais disponíveis em distintos sistemas de informações geográficas disponíveis no Estado de 
Pernambuco, a exemplo do SIG Caburé da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). 
 
Patrimônio Cultural 
 
Deverá ser realizado o levantamento de dados secundários com vistas à contextualização do 
patrimônio cultural material, incluindo o levantamento do estado atual do conhecimento acerca dos 
bens histórico-culturais existentes nos municípios nos quais as Unidades de Conservação estão 
inseridas, com destaque para aqueles que estão dentro das UCs. Para tanto, dever-se-á consultar 
listagens públicas nas instituições que possuem relação / aderência a este tema em específico, 
podendo ainda incluir as Prefeituras Municipais, Iphan, Fundarpe, entre outros. 
 
Há de se ressaltar aqui que dependendo das dimensões territoriais das Unidades de Conservação, 
será possível identificar pontos de interesse do ponto de vista cultural nas áreas internas das 
Unidades de Conservação. Caso essa situação seja realmente identificada, dever-se-á realizar 
atividade de campo específica (respeitando-se as restrições da pandemia) para que se tenha o 
devido registro e georreferenciamento do ponto, a fim de subsidiar informações para os 
zoneamentos em outras etapas deste trabalho. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO (2A4) 
 

O diagnóstico será realizado através do levantamento das normas legais de criação e 
regulamentação das Unidades de Conservação em questão, assim como eventuais alterações, 
inclusive de poligonais. 
 
A partir do ano de 2009, as UC passaram a ser criadas por Decretos do Executivo Estadual, 
definição esta dada pela Lei nº 13787 de 08/06/2009, a partir da qual foram estabelecidas regras 
de criação de novas Unidades de Conservação Estaduais. 
 
Para as cinco Unidades de Conservação que possuem Conselhos Gestores (APA Aldeia-Beberibe, 
RVS Matas do Sistema Gurjaú, Parque Estadual Mata da Pimenteira, APA de Guadalupe e APA de 
Santa Cruz), deverão ser levantadas as portarias da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) 
que oficializaram sua criação, assim como levantados os instrumentos que apresentam informações 
atuais sobre composição e membros. 
 
Para as quatro Unidades de Conservação que possuem Planos de Manejo (APA Aldeia-Beberibe, 
Parque Estadual Mata da Pimenteira, APA de Guadalupe e APA de Santa Cruz), deverão ser 
levantadas as portarias da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) que oficializaram o Plano 
de Manejo. 
 
Na elaboração dos Planos de Manejo e na formação dos Conselhos Gestores das Unidades de 
Conservação, deverão ser observados os preceitos da Lei Estadual nº 13.787 de 08/06/2009 
(SEUC) e demais regras emanadas pelo Estado de Pernambuco ou pelo SISNAMA. Importantes 
referências legais federais são a lei do SNUC (9.985/2000) e o Decreto 4340. 
 
Ao longo do trabalho, é importante também observar instrumentos legais relevantes que possam 
fazer interface com os temas trabalhos, a exemplo de alguns aspectos do Código Florestal, Lei da 
Mata Atlântica, resoluções CONAMA, entre outros.  
 
 
 
LEVANTAMENTO DOS DADOS CARTOGRÁFICOS (2A5) 
 
Elaboração da Documentação Cartográfica  
 
A cartografia a ser produzida na realização do diagnóstico ambiental compreenderá as etapas de 
coleta e aquisição de dados; edição e tratamento de dados; e produção cartográfica. Durantes essas 
etapas, serão empregados recursos tecnológicos, como os softwares de geoprocessamento 
(ArcGIS, Erdas IMAGINE, ENVI, Ecognition) e quando necessário equipamentos de mapeamento 
portátil com tecnologia GNSS (Sistema de Navegação Global por Satélite) integrada. Os recursos 
empregados são licenciados e de propriedade do ITEP/OS. No caso do GPS, a instituição deve ter 
ao seu dispor independente dos equipamentos do ITEP/OS. 
 
As descrições a seguir apresentam as etapas do mapeamento, para a construção e padronização 
dos documentos cartográficos que comporão os diagnósticos socioambientais participativos. As 
etapas dividem-se em: coleta e aquisição de dados, edição e tratamento de dados e produção 
cartográfica. 
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Coleta e aquisição de dados 
 
Os dados poderão ser de natureza primária (coletados in loco) e/ou secundária (coletados a partir 
de outras fontes), bem como geoespaciais (feições de ponto, linha ou polígono com representação 
no espaço geográfico por meio de coordenadas) ou descritivos (informações alfanuméricas que 
podem estar ou não associados aos dados Geoespaciais). 
 
No caso de necessidade de coleta dos dados primários serão utilizados equipamentos de 
mapeamento portátil com precisão cartográfica compatível com a escala de trabalho, 
georreferenciando remanescentes de vegetação existentes, as diferentes fitosfisionomias e os usos 
e ocupação do solo, bem como todos os aspectos relevantes para o estudo e inseridos dentro da 
Unidade de Conservação trabalhada, conforme diretrizes da planilha a ser estabelecida como 
modelo.  
 
Os dados secundários serão prospectados em Instituições/Órgãos/Plataformas de Pesquisas nas 
esferas federal, estadual e municipal, englobando os condicionantes ambientais, sociais e 
econômicos nas áreas a serem estudadas. 
 
Edição e tratamento dos dados 
 
A fase de manipulação dos dados aborda os processos de edição, compatibilidade e conversão das 
entidades cartográficas. Caracteriza o trabalho bruto de preparação dos dados geoespaciais que 
irão compor o diagnóstico. Um dos processos mais críticos na estruturação do banco de dados 
geográficos está na homogeneização dos dados, tendo em vista que os dados recebidos estarão 
em diferentes formatos e padrões, como a exemplo Microsoft Excel (*xls), Autocad (*dwg), ArcGis 
(*shp), entre outros; em diferentes escalas; em diferentes Sistemas Geodésicos de Referências, 
como a exemplo SAD-69, Córrego Alegre, WGS-84, entre outros - necessitando assim, de uma 
homogeneização na informação. 
 
Os produtos cartográficos que integrarão os diagnósticos serão entregues no DATUM do Sistema 
de Referência Geocêntrico para as Américas, SIRGAS2000, em conformidade com o Sistema 
Cartográfico Nacional. Tendo em vista que o SIRGAS2000 é o referencial geodésico oficial nacional 
(SGB - Sistema Geodésico Brasileiro), conforme publicado na resolução 01/2005 pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 
Para os arquivos vetoriais, os mesmos deverão estar em formato shape file (shp), seguindo 
Especificações Técnicas para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV), e com seus 
respectivos atributos, quando houver, com escalas compatíveis. Cada shape será compatibilizado 
quanto a símbolos e cores, visando como resultado uma identificação rápida e seus planos de 
informações receberão identificação conforme suas tipologias. A padronização nacional, ET-EDGV 
(Especificações Técnicas Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais), baseia-se na OMT-G. As 
feições cartográficas procuraram obedecer a uma estruturação adaptada que se aproxime das 
classificações, nomenclaturas e a estruturações propostas na ET-EDGV, uma vez que tal 
normalização possui um processo de abstração dos objetos e fenômenos geográficos com base na 
análise da fisiografia do espaço.  Tal procedimento visa padronizar a estrutura de dados, de forma 
a facilitar o compartilhamento de dados, a compreensão de suas classes relacionais e a 
interoperabilidade da informação cartográfica, de maneira a buscar uma padronização que se se 
aproxime das recomendações da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) na proposta da 
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). 
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As feições tipo polígono deverão estar matematicamente fechadas e perfeitamente conectadas, 
permitindo a identificação das áreas e evitando-se falhas ou sobreposições que prejudiquem a 
continuidade espacial dos elementos e seus respectivos nós. 
Nos arquivos rasters, imagens de satélite, estarão relacionadas às datas de obtenção de cada cena, 
estando em formato tagged image file format (tiff). Todos os dados geoespaciais contarão com seus 
respectivos metadados. Onde, cada feição terá a catalogação de seus metadados de acordo com 
o Perfil de Metadados Geoespaciais Brasileiro (Perfil MGB), que se trata de um subconjunto dos 
metadados geoespaciais previstos na norma internacional ISO 19115.  
 
Tal procedimento busca a padronização dos metadados previstos na Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais, a INDE, homologada pela Comissão Nacional de Cartografia, a CONCAR, em 
2008, através do Decreto 6.666. A padronização traz vantagens significativas tanto aos produtores 
de dados geoespaciais, quanto à sociedade de usuários, ao facilitar a publicação, buscando e 
exploração dos geodados. Na prática, os metadados visam descrever, localizar, facilitar a 
recuperação e gerência de um recurso de informação, possibilitando o reconhecimento da origem 
e histórico da informação geoespacial. 
 
Produção Cartográfica 
 
A produção cartográfica será composta pela elaboração de cartografia temática, incluindo 
informações de meio físico, biótico, antrópico, bem como outros temas que se fizerem necessários 
durante o período de execução do serviço. 
 
Os documentos cartográficos gerados conforme as temáticas de estudo serão entregues em 
formato PDF e impressos em papel com tamanho A0. Seus layouts conterão: título, fonte, 
orientação, legenda, escala e projeção cartográfica e logo. 
 
 
ATIVIDADE 2.B: REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Realizar mobilização e acompanhamento do processo de inscrição dos atores sociais para 
participação na oficina. 
-  Participar ativamente da oficina, com contribuições técnicas, inclusive com a socialização e 
diálogo sobre os resultados do diagnóstico realizado.   
- Elaborar relatório da oficina.   

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
As oficinas de Diagnósticos Participativos serão realizadas por agrupamentos de Unidades de 
Conservação, de forma a proporcionar a visão integrada dos territórios onde elas se inserem, tendo 
em vista que muitas vezes apresentam áreas próximas, contíguas ou mesmo sobrepostas, com 
características ambientais, ecossistêmicas e socioambientais semelhantes. 
O trabalho de participação social de forma agrupada também proporciona a convergência da visão 
de gestão territorial sustentável e das contribuições dos diversos atores sociais, a partir de suas 
vivências e percepções sobre o lugar, num contexto mais amplo e interligado, entretanto com 
realidades semelhantes e que dialogam.  
 
Nestas oficinas, deverá ser realizada a socialização dos diagnósticos técnicos com a visão do 
agrupamento e destaques de cada UC, de forma dialogada com os atores sociais presentes, no 
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sentido de proporcionar a ampliação do conhecimento coletivo sobre as UCs, agregados às 
informações e contribuições que serão dadas pelos participantes. 
  
Será conduzido um trabalho de levantamento de pontos fortes/oportunidades; pontos 
fracos/ameaças às UCs; e construída coletivamente a Visão de Futuro para as Unidades em 
questão. Nesta ocasião, serão levantadas as percepções e expectativas das pessoas e instituições 
presentes sobre as UCs e realizado um estímulo para que participem das demais atividades do 
projeto, inclusive incentivando que participem do futuro Conselho Gestor.  
 
 As oficinas serão precedidas por um amplo processo de mobilização social. Em função do cenário 
de pandemia, as oficinas deverão ocorrer de forma virtual, com as técnicas de participação social 
adaptadas a esta realidade. 
 
 
ATIVIDADE 2.C: ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS “DIAGNÓSTICOS 
SOCIOAMBIENTAIS PARTICIPATIVOS” 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Executar as ações necessárias para a elaboração dos diagnósticos, conforme metodologias 
propostas neste TdR (dados secundários e primários) 
- Apontar necessidades de adequações para melhor atender às características socioambientais e 
ecossistêmicas locais. 
- Redigir os documentos técnicos dos Diagnósticos das UCs, incorporando também os resultados 
do processo participativo. 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Uma vez realizados os trabalhos técnicos e de participação social, é o momento da escrita dos 
documentos Diagnósticos Socioambientais Participativos das Unidades de Conservação, que 
consistirão nos produtos resultantes desta etapa. A elaboração dos referidos documentos terá como 
referência a sistematização que consta na metodologia descrita nas atividades anteriores desta 
etapa, podendo ser adequada para uma melhor expressão dos resultados das informações obtidas 
e sistematizadas.  
 
Ao todo, serão trabalhados Diagnósticos Socioambientais de 47 Unidades de Conservação 
estaduais, da seguinte forma (esses quantitativos referem-se ao projeto como um todo, mas 
cada instituição deverá observar o que cabe ao agrupamento pelo qual fez opção de 
atuação): 
 

● Elaboração de Diagnósticos de 37 UCs categorizadas; 
● Elaboração de Diagnósticos de 6 APAs Estuarinas; 
● Revisão de Diagnósticos de 4 UCs que já têm Planos de Manejo. 

 
Embora cada UC deva ter seu documento de diagnóstico, algumas informações poderão ser 
produzidas e sistematizadas com a visão de cada um dos 12 agrupamentos, sobretudo no que se 
refere às contribuições decorrentes do processo de participação social, mas também alguns 
elementos dos diagnósticos técnicos.  
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ETAPA 3 – CONSELHOS GESTORES CONSULTIVOS 
 
Essa etapa consiste na definição da estratégia para a criação dos Conselhos Gestores, a ser 
estabelecida junto ao Estado; seguida da identificação e mobilização dos atores sociais potenciais 
para participação nos Conselhos; das oficinas participativas; e da elaboração de minutas de criação 
dos Conselhos Gestores das UCs trabalhadas.  
 
 
ATIVIDADE 3.A: DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA CONSELHOS GESTORES 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Participar da discussão técnica, quando convidada.  
- Conhecer e incorporar os resultados das definições no desenvolvimento dos trabalhos. 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Essa atividade consiste no estabelecimento de uma estratégia geral para a criação dos Conselhos, 
a ser alinhada com o Estado, a partir do grupo de acompanhamento do projeto, visando 
procedimentos com clarezas legais, administrativas e de gestão.  
 
Alguns dos possíveis aspectos a serem trabalhados são: 

● Clareza dos papéis e limites da instituição executora do projeto (ITEP/OS) e do Estado. 
Fundamental a participação ativa do Estado, que será o responsável pela condução dos 
futuros Conselhos.  

● Criação de um Conselho Gestor para cada UC? Ou pode fazer formalmente como 
agrupamentos, mesmo que eventualmente tenham a mesma composição? Talvez formalizar 
separadamente e gerir de forma agrupada (definições do Estado, buscando respaldo legal). 
Isso é importante para as atividades seguintes do projeto.  

● Definição de procedimentos formais e proposta de composição geral de poder público e de 
sociedade civil. 

● Considerar que embora o projeto desenvolverá as atividades iniciais que pretendem levar à 
criação dos Conselhos, chegando à elaboração das minutas de criação, talvez o tempo de 
constituição formal dos Conselhos não será o tempo do projeto, e desta forma o projeto pode 
seguir os próximos passos com “pré conselhos”.   

● Estabelecer lógica (e formalidade?) de mosaico ou NGI? Estratégia interessante, mas é mais 
complexo. Talvez este seja um processo posterior ao tempo do projeto e cabe ao Estado. 

 

ATIVIDADE 3.B: IDENTIFICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE ATORES SOCIAIS POSSÍVEIS 
INTEGRANTES DOS CONSELHOS GESTORES  
 
  RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Identificar e registrar os atores sociais potenciais para participação nos Conselhos Gestores.  
- Elaborar o relatório, com registros da mobilização, levantamento e atores sociais (relatório 
integrado com o relatório da realização da oficina – atividade 3C).   
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Esta atividade será realizada no âmbito dos agrupamentos de UCs, tendo em vista que as oficinas 
de formação de Conselhos ocorrerão também por agrupamentos. Entretanto, é importante que se 
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fique atento e sejam registrados os potenciais atores sociais a participarem dos Conselhos de cada 
Unidade de Conservação.  
 
Será realizado um amplo processo de identificação e mobilização de atores sociais relevantes para 
a composição dos Conselhos Gestores Consultivos das UCs, sendo realizadas listas das 
instituições dos diferentes segmentos com atuação no Município onde a UC está inserida e/ou nos 
Municípios do entorno da UC (nome, instituição, endereço, telefone, e-mail, segmento de atuação). 
 
Os possíveis Conselheiros serão identificados por meio de contatos, visitas e consultas às mais 
diversas instituições e entidades locais governamentais, não governamentais e proprietários de 
áreas nas UCs.  Os contatos presenciais deverão ocorrer mediante a avaliação das condições 
sanitárias e de saúde em função da pandemia, mas deverão ocorrer sempre que possível, 
complementados por contatos via telefone e internet. Alguns dos importantes contatos serão os 
atores sociais que já tenham participado das atividades anteriores do projeto. Essa lista servirá 
inicialmente para os convites e mobilizações para a oficina seguinte. 
 
 
ATIVIDADE 3.C: REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES 

 

  RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
- Realizar mobilização e acompanhamento do processo de inscrição dos atores sociais para 
participação na oficina. 
-  Participar ativamente da oficina, com contribuições técnicas.  
- Elaborar o relatório, com registros da mobilização, levantamento e atores sociais e da realização 
da oficina (relatório integrado com o relatório da realização da oficina – atividade 3B).   
 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
As oficinas de formação de Conselhos Gestores serão realizadas por agrupamentos de Unidades 
de Conservação, conforme previsto no Termo de Referência, buscando agregar atores sociais 
representativos para o território de cada agrupamento e diversas UCs integrantes. 
 
Nesta oficina serão abordados temas relacionados à criação dos Conselhos Gestores, tais como: o 
que são conselhos consultivos de UCs; papéis, atribuições, objetivos, funcionamento, coordenação, 
paridade, etc. Deverá ser discutida também a composição dos Conselhos (assentos poder público 
e sociedade civil) e definido o processo de escolha/eleição das organizações. A expectativa é que 
se saia deste momento com a definição ou indicativo das instituições que integrarão os Conselhos, 
mas pode ser que seja necessário mais de um momento para isso. Ao final da Oficina, os 
participantes serão convidados e estimulados a participarem das oficinas de elaboração dos Planos 
de Manejo (zoneamentos e programas).  
 
As oficinas serão precedidas por um amplo processo de mobilização social. Em função do cenário 
de pandemia, deverão ocorrer de forma virtual, com as técnicas de participação social adaptadas a 
esta realidade.  
 
 
ATIVIDADE 3.D: ELABORAÇÃO DE MINUTA DE INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DOS 
CONSELHOS GESTORES 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
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- Participar da discussão técnica, quando convidada.  
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Uma vez realizada a Oficina de formação dos Conselhos Gestores, o ITEP/OS apresentará à 
SEMAS/PE a proposta de composição dos Conselhos Gestores Consultivos das UCs e as minutas 
dos Instrumentos Legais de criação dos Conselhos.  
 
A composição dos Conselhos deve buscar refletir o arranjo cultural, socioeconômico e ambiental de 
cada uma das UCs e seu entorno, devendo considerar os interesses atuais e potenciais da 
Unidade.  
 
Em tendo atores sociais dispostos a integrarem os 36 conselhos, serão 36 produtos entregues 
completos. Caso eventualmente não haja para algumas Unidades (o que não é de domínio do 
ITEP/OS), serão entregues as minutas com algumas lacunas, cumprindo mesmo assim a entrega 
do produto.  Vale ressaltar que não caberá ao ITEP/OS a elaboração do Regimento Interno dos 
Conselhos. 
 
 
ETAPA 4 – PLANOS DE MANEJO PARTICIPATIVOS 
 
Essa etapa refere-se à elaboração dos Planos de Manejo propriamente ditos. A partir das bases de 
desenvolvimento das etapas e atividades anteriores, com o processo crescente de formulação de 
conteúdos e participação social, nesta etapa o trabalho é consolidado com a elaboração técnica e 
participativa dos zoneamentos e programas. A partir daí, são finalizados como produtos finais da 
etapa os documentos dos Planos de Manejo das UCs. 
 
 
ATIVIDADE 4.A: ALINHAMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO DE ZONEAMENTOS E 
PROGRAMAS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Participar da discussão técnica, quando convidada.  
- Conhecer e incorporar os resultados das definições no desenvolvimento dos trabalhos. 
 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
O esforço de alinhamento conceitual e metodológico sobre as abordagens para Zoneamentos e 
Programas de Manejo e Conservação, a ser estabelecido entre a equipe técnica do ITEP/OS e do 
Estado é de extrema importância. 
 

● Serão observados os conceitos e metodologias de zoneamentos e programas já utilizados 
pelo Estado (CPRH e SEMAS), inclusive alguns constantes no TdR, e acrescidos outras 
referências e proposições, para discussão interna, visando chegar aos resultados mais 
adequados. 

● Durante a revisão dos Planos de Manejo já existentes (APA de Santa Cruz, APA de 
Guadalupe, APA Aldeia-Beberibe e PE Mata da Pimenteira), será verificada a melhor forma 
de alinhar a parte conceitual e nomenclaturas utilizadas nos zoneamentos e programas com 
o que será adotado para o conjunto desse trabalho. Talvez não seja pertinente mudar muito, 
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inclusive porque de alguma forma já estão apropriados, mas buscar correspondências e 
evitar contradições, apontando complementaridades e convergências e ajustes necessários. 
 

Os resultados serão: (a) definições conceituais e adequações metodológicas a serem aplicadas a 
todas as UCs com Planos de Manejo a serem elaborados; (b) estratégia de adequação ou 
equivalência conceitual e metodológica para os Planos de Manejo que já existem. 
 
 
ATIVIDADE 4.B: REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ZONEAMENTO 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Participar, junto ao ITEP/OS, das discussões e elaborações técnicas sobre a aplicabilidade dos 
zoneamentos nas UCs e respectivos agrupamentos.  
- Realizar mobilização e acompanhamento do processo de inscrição dos atores sociais para 
participação na oficina. 
-  Participar ativamente da oficina, com contribuições técnicas.  
- Elaborar o relatório, com registros das mobilizações e da realização da oficina (relatório integrado 
com o relatório da oficina de programas – atividade 4C).   
 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Nestas oficinas serão trabalhados os Zoneamentos que integrarão os documentos dos Planos de 
Manejo. Serão abordados inicialmente aspectos que levem à compreensão coletiva do que é um 
zoneamento de UC, seus objetivos e importância. Neste momento, serão apresentadas as zonas / 
setores propostos, seus conceitos e sugestões de aplicabilidade (já postos em imagens aéreas), 
para que sejam discutidos e alinhados no coletivo dos participantes. As sugestões dos atores sociais 
integrantes das oficinas serão discutidas, anotadas e levadas em consideração.  
 
Posteriormente, feitas análises, a equipe técnica do ITEP/OS, em consonância com o grupo de 
acompanhamento do projeto e gestores envolvidos (CPRH e SEMAS) deverão fazer eventuais 
ajustes e consolidar os zoneamentos que integrarão os Planos de Manejo. 
 
Estas oficinas serão realizadas por agrupamento de UC, de modo a manter a convergência das 
visões integradas sobre os territórios, a partir de suas características. Em havendo particularidades 
para algumas Unidades, serão registrados os destaques, que serão refletidos nos Planos de Manejo 
de cada Unidade. 
 
As oficinas serão precedidas por um amplo processo de mobilização social. Em função do cenário 
de pandemia, deverão ocorrer de forma virtual, com as técnicas de participação social adaptadas a 
esta realidade.  
 
 
ATIVIDADE 4.C: REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PROGRAMAS 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Participar, junto ao ITEP/OS, das discussões e elaborações técnicas sobre a aplicabilidade dos 
programas nas UCs e respectivos agrupamentos.  
- Realizar mobilização e acompanhamento do processo de inscrição dos atores sociais para 
participação na oficina. 
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-  Participar ativamente da oficina, com contribuições técnicas.  
- Elaborar o relatório, com registros das mobilizações e da realização da oficina (relatório integrado 
com o relatório da oficina de zoneamento – atividade 4B).   
 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Nestas oficinas serão trabalhados os Programas de Manejo e Conservação que integrarão os 
documentos dos Planos de Manejo. Serão abordados no coletivo dos participantes os eixos 
temáticos que constituirão os Programas, de forma que os atores sociais deem suas contribuições 
para a formulação coletiva de planos de ação que abranjam os respectivos temas.  
 
Estes eixos serão comuns a todas as UCs trabalhadas no âmbito deste projeto, mas o trabalho em 
cada agrupamento poderá levar a decorrências e especificidades, respeitando-se as características 
e demandas dos territórios.  
 
Estas oficinas serão realizadas por agrupamento de UC, de modo a manter a convergência das 
ações de forma integrada nos territórios. Em havendo particularidades para algumas Unidades, 
serão registrados os destaques, que serão refletidos nos Planos de Manejo de cada Unidade. 
 
As oficinas serão precedidas por um amplo processo de mobilização social. Em função do cenário 
de pandemia, deverão ocorrer de forma virtual, com as técnicas de participação social adaptadas a 
esta realidade.  
Posteriormente, feitas análises, a equipe técnica do ITEP/OS, em consonância com o grupo de 
acompanhamento do projeto e gestores envolvidos (CPRH e SEMAS) deverão fazer eventuais 
ajustes e consolidar os zoneamentos que integrarão dos Planos de Manejo. 
 
 
ATIVIDADE 4.D: ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS “PLANOS DE MANEJO” 
 
 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Contribuir com o tratamento técnico das informações decorrentes das oficinas de Zoneamento e 
Programas. 
- Contribuir com a análise de possíveis rebatimentos da participação social nas propostas de 
zoneamento. 
- Contribuir com a redação e formatação dos Planos de Manejo. 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Uma vez desenvolvidos os trabalhos técnicos que subsidiam esta formulação e realizadas as 
oficinas acima mencionadas, que baseiam o processo participativo de elaboração dos Planos de 
Manejo (incluindo diagnóstico, zoneamento e programas), é o momento de gerar e consolidar os 
documentos Planos de Manejo das Unidades de Conservação, que consistirão nos produtos 
resultantes desta etapa. 
 
A elaboração dos referidos documentos seguirá o roteiro/sumário executivo a ser proposto pelo 
ITEP/OS, com base no roteiro preliminar indicado no TdR e acrescidas algumas sugestões de 
melhoria, e definido em conjunto com a SEMAS e CPRH, no âmbito do grupo de acompanhamento 
técnico do projeto.   
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Serão gerados Planos de Manejo de 41 Unidades de Conservação estaduais, da seguinte forma 
(esses quantitativos referem-se ao projeto como um todo, mas cada instituição deverá 
observar o que cabe ao agrupamento pelo qual fez opção de atuação): 
 

● Elaboração de 37 Planos de Manejo; 
● Revisão de 4 Planos de Manejo. 

 
Embora as 41 UCs estejam subdivididas em 12 agrupamentos, e que as oficinas participativas 
sejam realizadas por agrupamento, cada UC deverá ter seu próprio documento de Plano de 
Manejo.  
 
Neste sentido, nos textos dos Planos de Manejo, algumas informações serão referentes aos 
agrupamentos e outras serão individualizadas para cada UC. Ao longo do processo serão 
estabelecidas quais os itens serão apresentados por agrupamento e quais serão individualizados, 
sendo que todos estarão consolidados nos Planos de Manejo de cada UC. 
 
 
ATIVIDADE 4.E: REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 
PLANOS DE MANEJO 
 

 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
 
- Realizar mobilização para participação nas oficinas. 
-  Participar ativamente do Seminário.  
- Elaborar o relatório, com registros do Seminário. 
 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Os eventos de socialização dos resultados dos Planos de Manejo serão realizados por 
agrupamentos e serão precedidas por um amplo processo de mobilização social. Em função do 
cenário de pandemia, deverão ocorrer de forma virtual, com as técnicas de participação social 
adaptadas a esta realidade.  
 
 
 
 
 
5.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
Como informações complementares e fundamentais no contexto deste Termo de Referência aqui 
são apresentados os critérios de avaliação técnica (proposta técnica e habilitação técnica); os 
critérios de avaliação da proposta financeira; e os critérios da avaliação jurídica e fiscal.  
 
 

5.1.  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 
 
A avaliação técnica consistirá na avaliação da proposta técnica e avaliação dos currículos 
institucionais. 
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5.1.1.  AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
A avaliação das propostas técnicas das instituições atenderá aos seguintes critérios e pontuações, 
que levarão em consideração a pertinência do conhecimento, experiência e condição da instituição; 
assim como a clareza das informações e a qualidade da escrita. 
 

Quadro 17 – Critérios de avaliação da Proposta Técnica 

 
N
o 

ELEMENTOS A SEREM ABORDADOS/AVALIADOS  
(CRITÉRIOS) 

PONTUAÇÃO* 

1 2 3 4 5 

1 Justificativa da escolha do agrupamento de UCs a ser trabalhado.      

2 Argumentação do conhecimento e da experiência da instituição relacionada a 
Unidades de Conservação e Planos de Manejo.  

     

3 Argumentação do conhecimento e da experiência da instituição relacionada a 
Diagnósticos Ambientais e Socioambientais. 

     

4 Argumentação do conhecimento e da experiência da instituição relacionada a 
Mobilização Social, Oficinas Participativas e Conselhos Gestores. 

     

5 Argumentação do conhecimento e da experiência da instituição relacionada aos 
biomas e ecossistemas associados do agrupamento escolhido para atuação. 

     

6 Argumentação do conhecimento e da experiência da instituição relacionada aos 
territórios das UCs ou áreas de entorno do agrupamento de UCs escolhido.   

     

7 Argumentação da capacidade técnica institucional e disponibilidade de equipe 
técnica qualificada para o perfil dos trabalhos.  

     

8 Argumentação de condição institucional, logística e operacional para a realização 

dos trabalhos. 

     

9 Argumentação da condição de inserção social e mobilização, visando participação 

quantitativa e qualitativa dos diversos atores sociais envolvidos com o território do 
agrupamento de UCs escolhido. 

     

10 Considerações gerais sobre eventuais necessidades de adequações de 
abordagens e metodologias propostas no Termo de Referência para as realidades 

socioambientais e características ecossistêmicas presentes em cada agrupamento 
de UCs escolhido.  

     

 

*Onde 1 é a avaliação menos satisfatória e 5 é a avaliação mais satisfatória (quadro a ser preenchido pelos avaliadores) 

A avaliação da proposta técnica corresponderá a 60% do total da pontuação máxima que cada 
instituição poderá receber.  
 

5.1.2.  AVALIAÇÃO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA  
 
A habilitação técnica consistirá na avaliação do currículo das instituições proponentes, e atenderá 
aos seguintes critérios e pontuações, que levarão em consideração a quantidade de experiências e 
pertinência relacionada aos itens a seguir. 
 

Quadro 18 – Critérios de avaliação da Habilitação Técnica 
 

N
o 

ELEMENTOS A SEREM AVALIADOS  
(CRITÉRIOS) 

PONTUAÇÃO* 

1 2 3 4 5 

1 Atuação na realização de diagnósticos ambientais e socioambientais, nas UCs do 
agrupamento e seu entorno. 

     

2 Atuação na realização de diagnósticos ambientais e socioambientais, em outras 
localidades.  

     

3 Atuação em temas relacionados a Unidades de Conservação, Planos de Manejo e 
Conselhos Gestores, nas UCs do agrupamento e seu entorno. 
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4 Atuação em temas relacionados a Unidades de Conservação, Planos de Manejo e 
Conselhos Gestores, em outras localidades. 

     

5 Atuação em processos de articulação institucional, mobilização social e oficinas 
participativas, nas UCs do agrupamento e seu entorno. 

     

6 Atuação em processos de articulação institucional, mobilização social e oficinas 
participativas, em outras localidades. 

     

7 Atuação em projetos de conservação/preservação ambiental, gestão ambiental, 
educação ambiental ou desenvolvimento local sustentável, nas UCs do 
agrupamento e seu entorno. 

     

8 Atuação em projetos de conservação/preservação ambiental, gestão ambiental, 
educação ambiental ou desenvolvimento local sustentável, em outras localidades. 

     

 

*Onde a pontuação 1 corresponde a nenhuma experiência; 2 corresponde a 1 a 2 experiências; 2 corresponde a 2 a 3 
experiências; 4 corresponde a 4 a 5 experiências; e 5 corresponde a acima de 5 experiências comprovadas.  (quadro a 
ser preenchido pelos avaliadores) 

 
A avaliação atribuirá peso diferenciado às atuações realizadas nas UCs do agrupamento escolhido 
ou no seu entorno. No contexto de entorno, serão observados prioritariamente, na seguinte ordem: 
raio médio de 3 km em relação ao limite; ou município; ou bacia hidrográfica; ou região de 
desenvolvimento; ou ainda, não atendida nenhuma das condições anteriores, mesmo bioma nas 
quais as áreas-objetos estejam inseridas. Experiências em outras localidades também serão 
pontuadas, porém com peso menor. 
 
A avaliação da comprovação da experiência das instituições corresponderá a 30% do total da 
pontuação máxima que cada instituição poderá receber.  
 
 

5.2. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 
A avaliação da proposta financeira consistirá na observância dos valores propostos pelas 
instituições, considerando o valor global para cada agrupamento e os valores unitários dos produtos. 
Havendo divergências entre os valores unitários dos produtos e o valor global do agrupamento, 
prevalecerão os valores unitários.  
 
Na Planilha de Valores de Referência, ANEXO VI - Planilha de Valores de Referência, estão 
apresentados os valores máximos por agrupamento. Será admitida uma oscilação máxima de 20 % 
a menor nos valores a serem propostos pelas instituições; 
O teto para as propostas é o valor descrito no ANEXO VI - Planilha de Valores de Referência e o 
piso, por agrupamento, é de 20% a menor, assim, caso sejam apresentados valores com variação 
superior ao estabelecido, a proposta será desclassificada.   
 
A avaliação da proposta financeira das instituições corresponderá a 10% do total da pontuação 
máxima que cada instituição poderá receber.  
 

5.3.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Caso ocorra empate na pontuação final entre as instituições, serão adotados os seguintes critérios 
de desempate, nesta ordem: 
 

1. Ser organização da sociedade civil sem fins lucrativos. 
2. Ser a instituição com maior atuação na localidade do agrupamento escolhido. 
3. Ter a maior pontuação na avaliação da Proposta Técnica. 
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5.4.  DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 

 
Para os fins de habilitação, as instituições participantes deverão enviar os documentos abaixo 

relacionados. No entanto, na ausência de quaisquer documentos, serão aceitas as certidões dos 

órgãos relativas aos pedidos de formulação destes. Contudo, no dia da assinatura do contrato 

todas as documentações deverão estar obrigatoriamente regularizadas. 

5.4.1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto da instituição; 

 Cópia autenticada do RG, CPF dos responsáveis legais ou Sócio responsável pela 

Administração da Sociedade, devidamente habilitado no respectivo Contrato Social ou última 

Alteração Consolidada;  

 Cópia do comprovante de residência do representante legal da instituição - responsável pela 

assinatura do instrumento jurídico contratual; 

 Declaração do proponente afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII DO ART. 7° 

da constituição Federal, conforme ANEXO II - Modelo de Declaração em Atendimento ao Art. 

7° , inciso XXXIII da CF/88, desta Coleta de Preços; 

 Declaração de aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 

constantes neste Edital e de seus anexos, conforme ANEXO III - Modelo de Declaração de 

Aceitação; 

No caso de Consórcio, deverá apresentar: 

a. A averbação do registro na Junta Comercial nos termos da Lei de Registros Públicos de 

Empresas Mercantis (Lei nº 8.934/94, art. 32, inc. II, alínea “b”, regulamentada pela Instrução 

Normativa nº 74/98, do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC); 

b. Designação do Consórcio e sua composição; 

c. Finalidade do Consórcio; 

d. Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, bem 

como o endereço do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as 

partes; 

e. Definição das obrigações e responsabilidade de cada consorciada e das prestações 

específicas em relação ao objeto desta Coleta de preços; 

f. Compromisso expresso de que cada consórcio responderá por todos os atos do consórcio, 

sendo obrigatória a assinatura do contrato com o ITEP/OS por todos os consorciados; 

g. Indicação da empresa líder responsável pelo consórcio, que será sua única representante e 

perante o ITEP/OS, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, serão 
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mantidos todos os entendimentos relativos a esta Coleta de Preços e ao contrato, devendo 

atender as condições de liderança fixadas no edital; 

h. Designação do representante legal do consórcio; 

i. Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição alteradas 

ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do ITEP/OS, até o cumprimento do objeto 

da licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, 

definido na alínea “d”, supra. 

5.4.2. DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL 

 Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS-CRF; 

 Certidão de Regularidade Fiscal do Estado de Pernambuco e Certidão Negativa de 

Débitos relativos aos Tributos Estaduais (Nas demais Unidades da Federação); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos municipais. 

 
6.  PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
As instituições contratadas deverão executar os serviços objeto da presente contratação, em até 11 
(onze) meses, contados do recebimento da Autorização Contratual – AC, podendo tal prazo ser 
renovado / prorrogado através de Termo Aditivo, desde que devidamente justificado pelas partes.  
 
7.  DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
O período de vigência do instrumento contratual a ser celebrado será de 12 (doze) meses, contados 
do recebimento da Autorização Contratual – AC, podendo tal prazo ser renovado/ prorrogado 
através de Termo Aditivo, desde que devidamente justificado pelas partes. 
 
 
8.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Os pagamentos pelos serviços objeto da presente contratação deverão obedecer ao seguintes 

condicionantes: 

a. Serão efetuados de forma parcelada, vinculados às entregas e aprovações dos produtos 

devidamente atestados pela Equipe Técnica do ITEP/OS;   

b. Os pagamentos pelos serviços executados serão condicionados aos recebimentos dos 

pagamentos provenientes da relação contratual ITEP/OS e SEMAS/PE;   



 

48 

 

c. Os pagamentos pelos serviços executados serão efetuados em até 10 (dez) dias subsequentes, 

condicionado à devida ocorrência dos itens anteriores. 

d. As instituições deverão manter organizados seus arquivos de documentação financeira, fiscal e 

legal, podendo ser solicitados a qualquer momento para verificação por parte do ITEP/OS, do 

Governo do Estado ou quaisquer auditorias de órgãos.  

 
9.  DO VALOR E DA FONTE DO RECURSO 
 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta contratação correrão por conta de 
Código de Aplicação a ser definido pelo ITEP/OS. 
 
10.  DA APRESENTAÇÃO DO PREÇO 

 
10.1. O preço deve ser apresentado em formato de Proposta Financeira conforme 
especificado no Modelo de Proposta Financeira - Anexo VII.  

10.2. Sobre o preço apresentado, deverão incidir todos os impostos, taxas e encargos 
sociais não sendo o ITEP/OS responsável por quaisquer despesas decorrentes da execução 
de serviços. 

 
11.  DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
 

11.1.  O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
 

11.2.  As propostas que omitirem o prazo de validade serão consideradas como válidas 
pelo período acima mencionado.   

 
12.   DO VALOR GLOBAL 
 
O valor global previsto para as contratações deste Termo de Referência estão de acordo com as 
especificações contidas no Planilha de Valores de Referência - ANEXO VI, cujos montantes estão 
atrelados aos agrupamentos que a instituição estiver sido vencedora.  
 
 
13.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO ITEP/OS 
 

a) Executar o acompanhamento e a fiscalização, comunicando qualquer falha e/ou 

irregularidade no serviço e solicitar a sua correção; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 

c) Encaminhar a liberação de pagamento, após apresentação dos produtos e aceite pelo 

Gerente  da GTS/ITEP-OS; 

d) Fornecer à Contratada, ao final do serviço, Atestado de Capacidade Técnica, fazendo nele 

constar os detalhes técnicos da contratação; e 

e) Permitir que a Contratada inclua a logomarca da Contratante no rol de seus clientes em suas 

redes sociais. 

 



 

49 

 

14.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

 

a) Executar o objeto deste Termo de Referência dentro do prazo determinado; 

b) Comprovar a execução dos serviços através da entrega dos produtos previstos e realizar 

ajustes se solicitado pela equipe do ITEP/OS; 

c) Participar de discussões técnicas com a equipe do ITEP/OS para nivelamento dos 

conhecimentos e realizações técnicas;  

d) Responsabilizar-se por todas as suas despesas para execução das ações, tais como 

passagens, traslados, hospedagens, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias 

para realização do projeto; 

e) Disponibilizar-se para viagens, quando necessário para o cumprimento das atividades do 

projeto e quando solicitado previamente pela Equipe do ITEP/OS; 

f) Ceder e transferir, na forma do artigo 49 da Lei n°9.610/98, de forma total, definitiva, 

irrevogável e irretratável, os direitos autorais patrimoniais do projeto, para as finalidades de 

compor materiais publicitários e institucionais do ITEP/OS; e 

g) Assumir o compromisso de confidencialidade sobre os trabalhos realizados e em relação 

dos documentos que tiver acesso. 

h) Emitir e enviar à CONTRATANTE, sempre que lhe for solicitado e/ou necessário relatório 

por escrito acerca da situação das atividades realizadas; 

i) Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados, que será encaminhado à CONTRATANTE. 

j) Observância das obrigações específicas contidas neste TdR, quanto às obrigações 

inerentes aos agrupamentos/produtos contratados; 

  

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) O prazo total para execução do objeto deste Edital de Coleta de Preços é de 11 (onze) 

meses, contados a partir da data do início da vigência do contrato pela instituição vencedora; 

b) As instituições que vierem a participar deste Edital de Coleta de Preços concordam com 

todas as condições aqui estabelecidas, como também, estão cientes de que as decisões da 

Diretoria do ITEP/OS estarão amparadas no Estatuto Social, no Regimento Interno, nas 

Normas Internas e do Regulamento de Contratações, Compras e Alienações do ITEP/OS; 

c) O presente Edital de Coleta de Preços poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, desde que por decisão devidamente fundamentada; 

d) A instituição participante é responsável pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos que fornecer, em qualquer fase da Coleta de Preços e execução de seu objeto, 

sob pena de nulidade da sua participação no processo; 
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e) A autorização para início das atividades será formalizada por meio de Autorização 

Contratual - AC a ser emitida pela Comissão de Seleção de Fornecedores do ITEP/OS; 

f) A execução de qualquer trabalho em desacordo com as especificações necessitará de 

autorização antecipada e escrita do ITEP/OS; 

g) Esclarecimentos sobre este Edital de Coleta de Preços serão prestados pela Comissão de 

Seleção de Fornecedores - CSF do ITEP/OS através do e-mail itep.csfcel@gmail.com,as 

respostas serão divulgadas no site do ITEP/OS www.itep.br. 

 

mailto:itep.csfcel@gmail.com
https://www.itep.br/

