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“Levantamento dos remanescentes da cobertura vegetal natural dos biomas brasileiros”
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ANEXO I – INICIATIVAS DE MAPEAMENTO DOS BIOMAS BRASILEIROS
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Tabela 1. Iniciativas de mapeamento no bioma Amazônia
Projetos

Objetivo

Produtos

Instituição
executora

1

PROJETO DE ESTIMATIVA DE
DESFLORESTAMENTO DA AMAZÔNIA PROJETO PRODES DIGITAL

Mapeamento de áreas deflorestadas da Amazônia por
meio do processamento digital de imagens de satélite
LANDSAT-TM

Mapa das áreas deflorestadas da Amazônia

INPE

2

Sensoriamento remoto e geoprocessamento
no mapeamento regional da cobertura e uso
atual da terra

Mapear a cobertura e o uso atual da terra em extensas
regiões utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento.(Foi realizado mapeamento em 17
imagens ao longo da Ferrovia Carajás

Mapa de cobertura vegetal e do uso atual da terra da
região de estudo

INPE

Dotar o Governo de bases técnicas para espacialização
de políticas públicas, visando Ordenação de Territórios.

-871 cartas de temas dos meios Físico, Biótico e Sócio
Econômico, na escala 1:250.000, com relatório técnico
por carta;
-50 mapas de temas dos meios Físico, Biótico e Sócio
Econômico, na escala 1:1.500.000, com relatórios
técnicos;
-09 mapas sínteses na escala 1:1.500.000 de Unidades
Naturais, Unidades Sócio Econômicas, Unidades
Ambientais e do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico;
-01 mapa na escala 1:1.000.000 do Zoneamento Sócio
Econômico Ecológico com relatório técnico.

Ações Prioritárias para a conservação
da biodiversidade da Amazônia

Identificar as áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade;

-Mapa síntese das áreas prioritárias para conservação,
utilização sustentável e repartição de benefícios da
biodiversidade da Amazônia
- CD-ROM contendo base digital completa e os mapas
temáticos elaborados na fase preparatória, resultados dos
grupos temáticos e regionais, e banco de dados com as
referências, diagnósticos e recomendações relativas a
cada área prioritária identificada
-Sumário executivo impresso
-Publicação completa dos resultados

Zoneamento Agroecológico do Estado do
Tocantins

O zoneamento agroecológico do Estado do Tocantins é
um marco de referência espacial para o ordenamento do
território numa perspectiva de sustentabilidade. Ao
caracterizar o potencial e as restrições existentes ao uso
das terras, ele representa um instrumento muito
significativo para conciliar as demandas de
desenvolvimento econômico com as exigências da
preservação ambiental.

-Sistema geográfico de informações (SGI), com mais de
300 cartas digitais, organizadas em 25 projetos, um para
cada uma das folhas 1:250.000. As cartas - digitalizadas,
atualizadas ou geradas pela Embrapa Monitoramento por
Satélite - foram: limites administrativos, geologia,
geomorfologia, pedologia, bacias hidrográficas,
declividades, erodibilidade potencial dos solos,
precipitações, temperatura, regionalização climática,
cobertura vegetal potencial e uso atual das terras.

3

4

5

Zoneamento do Mato Grosso

Apoio do PROBIO ás seguintes
instituições:Instituto Socioambiental,
Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia, Grupo de trabalho
Amazônico, Instituto Sociedade,
População e Natureza, Instituto do
Homem e Meio Ambiente da
Amazônia, Conservation International
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cont. Tabela 1. Iniciativas de mapeamento no bioma Amazônia
Projetos

Objetivo

Produtos

Instituição
executora

Base cartográfica digital contíbua e atributada
do estado do Mato Grosso

Possibilitar o georreferenciamento dos desmatamentos
anuais, limites das propriedades rurais, limitas das
Reserva legais e Áreas de Preservação Permanente. O
georreferenciamento destas informações está
possibilitando o monitoramento e controle do
desmatamento anualmente através do Sistemna de
Licenciamento Ambiental em Propriedads Rurais
implantado no Mato Grosso

Base cartográfica digital continua e atributada na escala
1:100.000; mensuração da dinâmica do desmatamento
dos anos de 1999, 2001 e 2002; atualização da base
cartográfica do IBGE e DSG; elaboração de banco de
dados com informação sobre os proprietários rurais
cadastrados, limites das propriedades rurais cadastradas,
Reservas Legais cadastradas e APPs de entornos de
corpos d´água; mapeamento da vegetação em três
classificações básicas - floresta, transição e cerrado

FEMA/MT

7

Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do
Estado de Mato Grosso:

Instrumento para racionalização da ocupação de
espaços territoriais e redirecionamento de metas e
diretrizes.Subsídio para elaboração e execução de
planos regionais em busca do desenvolvimento
sustentável

Secretaria de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN-MT

8

SÁNCHEZ, R. O. - O Zoneamento
Agroecológico do Estado de Mato Grosso.
Ordenamento Ecológico-Paisagístico do Meio
Natural e Rural. SPCG. 1992. Cuiabá, MT.

A área correspondente à Amazônia é monitorada por
satélite, sendo q em alguns anos áreas limitorfes de
Cerrado foram também alvo deste projeto desenvolvido
pelo Centro de Sensoriamento remoto do Ibama.

FEMA

Base cartográfica digital contíbua e atributada
do estado do Maranhão

Possibilitar o georreferenciamento dos desmatamentos
anuais, limites das propriedades rurais, limitas das
Reserva legais e Áreas de Preservação Permanente. O
georreferenciamento destas informações possibilitará o
monitoramento e controle do desmatamento anualmente
através do Sistemna de Licenciamento Ambiental em
Propriedads Rurais em início de implantação no estado

Base cartográfica digital continua e atributada na escala
1:100.000; mensuração da dinâmica do desmatamento
dos anos de 2001 e 2002; atualização da base
cartográfica do IBGE e DSG;

GEMARN/MA

Base cartográfica digital contíbua e atributada
do estado de Rondônia

Possibilitar o georreferenciamento dos desmatamentos
anuais, limites das propriedades rurais, limitas das
Reserva legais e Áreas de Preservação Permanente. O
georreferenciamento destas informações possibilitará o
monitoramento e controle do desmatamento anualmente
através do Sistemna de Licenciamento Ambiental em
Propriedads Rurais em início de implantação no estado

Base cartográfica digital continua e atributada na escala
1:100.000; mensuração da dinâmica do desmatamento
dos anos de 2001 e 2002; atualização da base
cartográfica do IBGE e DSG;

SEDAM/RO

Base cartográfica digital contíbua e atributada
do estado de Amapá

Possibilitar o georreferenciamento dos desmatamentos
anuais, limites das propriedades rurais, limitas das
Reserva legais e Áreas de Preservação Permanente. O
georreferenciamento destas informações possibilitará o
monitoramento e controle do desmatamento anualmente
através do Sistemna de Licenciamento Ambiental em
Propriedads Rurais em início de implantação no estado

Base cartográfica digital continua e atributada na escala
1:100.000; mensuração da dinâmica do desmatamento
dos anos de 2001 e 2002; atualização da base
cartográfica do IBGE e DSG

SEMA/AM

6

9

10

11
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cont. Tabela 1. Iniciativas de mapeamento no bioma Amazônia
Projetos

Projetos

Projetos

Base cartográfica digital contíbua e atributada
do estado de Acre

Possibilitar o georreferenciamento dos desmatamentos
anuais, limites das propriedades rurais, limitas das
Reserva legais e Áreas de Preservação Permanente. O
georreferenciamento destas informações possibilitará o
monitoramento e controle do desmatamento anualmente
através do Sistemna de Licenciamento Ambiental em
Propriedads Rurais em início de implantação no estado

Base cartográfica digital continua e atributada na escala
1:100.000; mensuração da dinâmica do desmatamento
dos anos de 2001 e 2002; atualização da base
cartográfica do IBGE e DSG;

IMAC/AC

Base cartográfica digital contíbua e atributada
do estado de Tocatins

Possibilitar o georreferenciamento dos desmatamentos
anuais, limites das propriedades rurais, limitas das
Reserva legais e Áreas de Preservação Permanente. O
georreferenciamento destas informações possibilitará o
monitoramento e controle do desmatamento anualmente
através do Sistemna de Licenciamento Ambiental em
Propriedads Rurais em início de implantação no estado

Base cartográfica digital continua e atributada na escala
1:100.000; mensuração da dinâmica do desmatamento
dos anos de 2001 e 2002; atualização da base
cartográfica do IBGE e DSG

Naturatins/TO

14

Zoneamento Bacia do Araguaia

O presente relatório apresenta o conjunto de
informações referentes ao diagnóstico ambiental da
bacia do Rio Araguaia, no trecho Barra do Garças - MT
a Luís Alves - GO. O relatório avalia os recursos
naturais existentes, sua vulnerabilidade e os aspectos
de qualidade ambiental Avalia-se também o potencial
agro-ecológico e sugerem-se medidas para o
planejamento regional.

15

Avaliação do desmatamento na Bacia do Rio
Xingu no Mato Grosso

Parte integrante de várias atividades do ISA em parceria
com a ATIX (Associação Terra Indígena Xingu), que
visam a proteção das cabeceiras do Rio Xingu e a
fiscalização das fronteiras do Parque Indígena do Xingu.

Carta-imagem Cabeceiras do Rio Xingu, com
desmatamento, Terras Indígenas e Ucs e tabela de
desmatamento por município

Instituto Socioambiental

16

Comunidades e Terras Indígenas no Alto e
Médio Rio Negro (AM)

Avaliação da ocupação (localização das comunidades,
desmatamento e outros) para subsídio a programas
regionais. Parte integrante de atividades desenvolvidas
pelo ISA em parceria com a FOIRN (Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro).

Relatórios e publicações

Instituto Socioambiental

12

13
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Tabela 2 - Iniciativas de mapeamento no Bioma Caatinga
Projetos

Objetivo

Produtos

Instituição
executora

1

Mapeamento da cobertura florestal nativa
lenhosa do Estado de Pernambuco

Avaliação das áreas de vegetação nativa lenhosa do
Estado

Mapa da cobertura florestal nativa lenhosa
do Estado de Pernambuco

Projeto PNUD/FAO/Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA/BRA/87/007/Governo do Estado de
Pernambuco

2

Mapeamento da cobertura florestal nativa
lenhosa do Estado do Ceará

Avaliação das áreas de vegetação nativa lenhosa do
Estado

Mapa da cobertura florestal nativa lenhosa
do Estado do Ceará

Projeto PNUD/FAO/Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA/BRA/87/007/Governo do Ceará

3

Mapeamento da cobertura florestal nativa
lenhosa do Estado da Paraíba

Avaliação das áreas de vegetação nativa lenhosa do
Estado

Mapa da cobertura florestal nativa lenhosa
do Estado da Paraíba

Projeto PNUD/FAO/Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA/BRA/87/007/Governo da Paraíba

4

Avaliação do estoque lenheiro do estado do
Rio Grande do Norte - 1º Etapa: Estratificação e
mapeamento da vegetação nativa lenhosa
através de composições coloridas do TM
LANDSAT

Estratificação e o mapeamento da vegetação nativa
lenhosa do Rio Grande do Norte para o ano-base 1987

Mapa da cobertura florestal nativa lenhosa
do Estado do Rio Grande do Norte

Projeto PNUD/FAO/Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA/BRA/87/007

5

Ecoregiões da Caatinga

Proposta de divisão do bioma caatinga em ecorregiões
como unidades de planejamento da conservação da
biodiversidade.

. Descrição das principais características
físicas e ecológicas das oito ecorregiões
propostas e inclui informações sobre o atual
estado de conservação de cada uma

TNC / APNE

6

Ações Prioritárias para a conservação
da biodiversidade da Caatinga

Identificar as áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade;

'Mapa das áreas prioritárias para
conservação da Caatinga

Apoio do PROBIO ás seguintes
instituições:

7

Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio
Jequitinhonha

Possibilitar a seleção de áreas prioritárias para ações
governamentais

Relatório Técnico e Mapas de sistemas
naturais e de Qualidade Ambiental

IBGE

8

Diagnóstico Ambiental da Região Nordeste

Mapa dos Sistemas Antrópicos Ambientais

IBGE

9

Projeto Áridas – Globalização do Espaço
Nordestino

Subsidiar a Elaboração do documento final do Projeto
Áridas

Relatório com cartogramas

IBGE

10

Zoneamento Ecológico da Região Nordeste

Identificação do Potencial Ecológico e das áreas
antrópicas da Região Nordeste visando o ordenamento
territorial

Mapa do Zoneamento Ecológico e nota
explicativa

IBGE
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...cont.

Tabela 2 - Iniciativas de mapeamento no Bioma Caatinga
Projetos

Objetivo

Produtos

Instituição
executora

11

Diagnóstico Geoambiental da Bacia do rio
Jaguaribe

Setorização Geoambiental da baciahidrográfica,
visando o conhecimento das potencialidades e
limitações dos recursos naturais, bem como os
processos e fatores ordenamentos dos espaços,
identificar problemas geoambientais; indicar
áreas prioritárias para detalhamento dos
estudosvisando o uso racional das terras, água e
dos recursos vegetais.

Relatório Técnico e mapas de Potencial
Geoambiental

IBGE

12

Diagnóstico Geoambiental e Sócio-Econômico
da Bacia do Rio Paraguaçu (Diretrizes Gerais
para a Ordenação do Território)

Possibilitar a seleção de áreas prioritárias para
ações governamentais no âmbito do Programa
de Irrigação do Nordeste

Relatório Técnico e Cartas do Potencial
Geoambiental e da Avaliação da capacidade de
Uso (Publicado em Meio Convencional)

IBGE

13

Diagnóstico da Qualidade Ambiental da Bacia
do Rio São Francisco – Sub-Áreas Oeste
Baiano e Sobradinho

Diagnosticar a Situação Ambiental e a origem
dos problemas e conflitos sócio-econômicos
visando o Zoneamento Geoambiental

Relatório Técnico, Carta dos Sistemas Ambientais
Qualificados de acordo com o Estado da
Qualidade (Publicado em Meio Convencional)

IBGE

14

Macrozoneamento Geoambiental da Bacia do
rio Parnaíba

Setorização Geoambiental da bacia, visando o
conhecimento das potencialidades e limitações
dos recursos naturais, bem como os processos e
fatores ordenamentos dos espaços

Relatório Técnico e Mapa do Potencial
Geoambiental e da Qualidade Ambiental

IBGE

15

Mapeamento de Uso da Terra Folhas Paulo
Afonso(SC 24 - XC) e Jeremoabo(SC 24 -ZA)

Identificação das Formas de Utilização da Terra

Relatório Técnico e Mapa de Uso da Terra

IBGE

16

Mapeamento de Uso da Terra do Estado de
Alagoas

Identificação das Formas de Utilização da Terra

Mapa de Uso da Terra com Nota Explicativa

IBGE

17

Mapeamento de Uso da Terra do Estado de
Sergipe

Identificação das Formas de Utilização da Terra

Mapa de Uso da Terra com Nota Explicativa

IBGE

18

Mapeamento de Uso da Terra do Estado da
Bahia

Identificação das Formas de Utilização da Terra

Mapa de Uso da Terra com Nota Explicativa

IBGE

19

Mapeamento de Uso da Terra da Bacia do Rio
S. Francisco - Trecho Sub-Médio

Identificação das Formas de Utilização da Terra

Mapa de Uso da Terra com Nota Explicativa

IBGE

20

Hidroquimica do Nordeste

Levantamento da qualidade da água dos
mananciais do Nordeste

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais
Subterrâneos e Mapa de Hidroquímica dos
Mananciais de Superfície

IBGE
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Tabela 3 – Iniciativas de mapeamento no bioma Campos Sulinos
Projetos

Objetivo

Produtos

-Mapa síntese das áreas prioritárias para
conservação da Mata Atlântica e Campos Sulinos
Identificar as áreas prioritárias para conservação
- Listagem das áreas prioritárias para a
da biodiversidade.
conservação da biodiversidade da mata Altântica e
Campos Sulinos

Instituição
executora

1

Ações Prioritárias para a conservação
da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos
Sulinos

2

Desenvolvimento sustentável no entorno da
Reserva Biológica do Ibirapuitã – RS

Mapeamento e zoneamento do entorno para
definição e regulamentação de atividades
produtivas; implementação de modelos de
desenvolvimento sustentável.

Mapas cartográficos da Reserva Biológica e Zona
de Amortecimento, escala 1:50.000, temas
vegetação, ocupação e uso do solo

IDEAAS

3

Análise de áreas prioritárias (Probio) e
priorização para iniciativas de conservação
ambiental

Definir áreas prioritárias (Probio, 2000) para
iniciativas de conservação.

Definição de classes de vegetação por área
prioritária do Probio como nível de prioridade 1, 2
ou 3, para receberem ações da TNC e parceiros

The Nature Conservancy do Brasil, Programas
Floresta Atlântica e Savanas Centrais

4

Conservação Bioma Floresta com Araucária Paraná

Mapear, e avaliar, do ponto de biodiversidade,
os fragmentos florestais do Bioma da Floresta
com Araucária, com a caracterização dos
aspectos sócio-econômicos.

3 cartas temáticas: Mapa da vegetação, da
biodiversidade; e de áreas prioritárias a
conservação do Bioma Floresta com Araucária na
escala 1:100.000

Fundação de pesquisas florestais do Paraná FUPEF

Apoio do PROBIO ás seguintes instituições:
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Tabela 4 - Iniciativas de mapeamento no bioma Cerrado
Projetos

Objetivo

Produtos
-871 cartas de temas dos meios Físico, Biótico e
Sócio Econômico, na escala 1:250.000, com
relatório técnico por carta;
-50 mapas de temas dos meios Físico, Biótico e
Sócio Econômico, na escala 1:1.500.000, com
relatórios técnicos;
-09 mapas sínteses na

1

Zoneamento do Mato Grosso

Dotar o Governo de bases técnicas para espacialização de
políticas públicas, visando Ordenação de Territórios.

2

Ações Prioritárias para a
conservação
da biodiversidade do Cerrado e
do Pantanal

Identificar as áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade;
Avaliar custos e estratégias alternativas para o uso dos
recursos naturais compatíveis com a manutenção da riqueza
biológica do Cerrado e Pantanal.

3

Ecorregiões do IBAMA

-Mapa das áreas prioritárias para conservação do
Cerrado e do Pantanal
- Publicação dos resultados

Instituição
executora

Apoio do PROBIO ás seguintes instituições:
CI, FUNATURA, Fundação Biodiversitas, UnB

IBAMA
O zoneamento agroecológico do Estado do Tocantins é um
marco de referência espacial para o ordenamento do território
numa perspectiva de sustentabilidade. Ao caracterizar o
potencial e as restrições existentes ao uso das terras, ele
representa um instrume

-Sistema geográfico de informações (SGI), com
mais de 300 cartas digitais, organizadas em 25
projetos, um para cada uma das folhas 1:250.000.
As cartas - digitalizadas, atualizadas ou geradas
pela Embrapa Monitoramento por Satélite - foram:
limites admin

4

Zoneamento Agroecológico do
Estado do Tocantins

5

ZEE Distrito Federal

Esta em andamento. Consorcio entre
diferentes instituições lideradas pelo IBAMA
esta liderando o processo.

6

Mapeamento do uso da terra na
região do DF e entorno

Diretoria de Qualidade Ambiental -IBAMA

7

Mapeamento do uso da terra no
Corredor Paranã-Pirineus

IBAMA, CI e Oreades
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Tabela 5 - Iniciativas de mapeamento no bioma Mata Atlântica
Projetos

Objetivo

Produtos

Instituição
executora

1

Ações Prioritárias para a
conservação
da biodiversidade da Mata
Atlântica e Campos Sulinos

Identificar as áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade

-Mapa síntese das áreas prioritárias para conservação da
Mata Atlântica e Campos Sulinos
- Listagem das áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade da mata Altântica e Campos Sulinos

Apoio do PROBIO ás seguintes
instituições:

2

Atlas da evolução dos
remanescentes florestais e
ecossistemas associados da
Mata Atlântica no período 19902000

Estudo da dinâmica dos remanescentes florestais e
ecossistemas associados (vegetação de restinga e mangue) do
Domínio Mata Atlântica das áreas dos dez estados, da Bahia
ao Rio Grande do Sul

-Mapa dos remanescentes florestais e ecossistemas
assocados do Domínio Mata Atlântica

SOS Mata Atlântica
INPE

3

Ecorregiões da Mata Atlântica

Visão de Biodiversidade da Ecoregião Alto Paraná

4

Levantamento das áreas
remanescentes do bioma mata
atlântica nos estados de PB e
RN

Realizar o mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica
e seua ecossistemas associados nos Estados da Paríba e do
Rio Grande do Norte

5

Levantamento das áreas
remanescentes do bioma mata
atlântica nos estados de PI e CE

6

Levantamento das áreas
remanescentes do bioma mata
atlântica nos estados de PE, AL
e SE

WWF

Mapas dos remanescentes florestais e ecossistemas
associados no DMA na PB e RN E Sistema de
informações Geográficas SIG

Realizar o mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica Mapas dos remanescentes florestais e ecossistemas
e seus ecossistemas associados nos Estados da Piauí e Ceará associados no DMA No PI e CE
e Sistema de
informações Geográficas SIG
Realizar o mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica
e seua ecossistemas associados nos Estados da Pernambuco,
Alagoas e Sergipe

Mapas dos remanescentes florestais e ecossistemas
associados no DMA em PE, AL e SE e Sistema de
informações Geográficas SIG

SNE

SNE

Proponente SNE
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...cont.

Tabela 5 - Iniciativas de mapeamento no bioma Mata Atlântica

7

8

9

10

11

Objetivo

Levantamento de
remanescentes florestais da
Mata Atlântica

Período 1990-1995

SOS Mata Atlântica

Período 1995-2000

SOS Mata Atlântica

Levantamento de
remanescentes florestais da
Mata Atlântica
Análise de áreas prioritárias
(Probio) e priorização para
iniciativas de conservação
ambiental
Análise de áreas prioritárias
(Probio) e priorização para
iniciativas de conservação
ambiental
Diagnóstico Socioambiental da
Bacia Hidrográfica do
Guarapiranga/SP

Produtos

Instituição
executora

Projetos

Definir áreas prioritárias (Probio, 2000) para iniciativas de
conservação.

Definição de classes de vegetação por área prioritária do
Probio como nível de prioridade 1, 2 ou 3, para receberem
ações da TNC e parceiros

The Nature Conservancy do Brasil,
Programa Floresta Atlântica

Definir áreas prioritárias (Probio, 2000) para iniciativas de
conservação.

Definição de classes de vegetação por área prioritária do
Probio como nível de prioridade 1, 2 ou 3, para receberem
ações da TNC e parceiros

The Nature Conservancy do Brasil,
Programas Floresta Atlântica e
Savanas Centrais

Produzir e atualizar informações sobre: uso do solo (anos
1989,1999 e 2003)

Mapa-pôster síntese da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga,
com as principais informações produzidas Relatório técnico
completo (em formato) Sistema de Informação Geográfica

Instituto Socioambiental

12

Diagnóstico Socioambiental das
Bacias Hidrográficas do
Sistema Cantareira/SP e MG

Produzir e atualizar informações sobre: uso do solo (anos
1989,1999 e 2003)

Mapa-pôster síntese do Sistema Cantareira com as
principais informações produzidas Relatório técnico completo
(em formato) Sistema de Informação Geográfica

Instituto Socioambiental

13

Conservação Bioma Floresta
com Araucária - Paraná

Mapear, e avaliar, do ponto de biodiversidade, os fragmentos
florestais do Bioma da Floresta com Araucária, com a
caracterização dos aspectos sócio-econômicos.

3 cartas temáticas: Mapa da vegetação, da biodiversidade; e
de áreas prioritárias a conservação do Bioma Floresta com
Araucária na escala 1:100.000

Fundação de pesquisas florestais
do Paraná - FUPEF
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Tabela 6 – Iniciativas de mapeamento no bioma Pantanal

1

2

Projetos

Objetivo

Produtos

Instituição
executora

Planejamento ecorregional
do Pantanal

Desenvolver um sistema de classificação dos ecossistemas
aquáticos da BAP
Identificar os alvos de conservação para a manutenção dos
processos ecológicos que sustentam a biodiversidade no
Pantanal
Identificar e avaliar a natureza e magnitude das ameaça

Mapa cartográfico digital na escala 1:50.000 em área piloto na
Bacia do Alto Paraguai contendo dados de hidrologia, divisão
política, limites internacionais, cidades, rodovias e relevo

The Nature Conservancy do Brasil

Dotar o Governo de bases técnicas para espacialização de
políticas públicas, visando Ordenação de Territórios.

-871 cartas de temas dos meios Físico, Biótico e Sócio
Econômico, na escala 1:250.000, com relatório técnico por
carta;
-50 mapas de temas dos meios Físico, Biótico e Sócio
Econômico, na escala 1:1.500.000, com relatórios técnicos;
-09 mapas sínteses na

Zoneamento do Mato Grosso

3

Plano de conservação da Bacia do Alto
Paraguai - PCBAP

4

Ações Prioritárias para a conservação
da biodiversidade do Cerrado e
do Pantanal

5

Uso do solo na transpantaneira

Identificar, quantificar, analisar e demarcar as informações
provenientes de dados primários e secundários, as quais
contemplam os fatores físico-bióticos e sócio-econômicos;
- Compatibilizar e agregar em etapas sucessivas, sobre uma
única base cartográfica

Centro integrado de estudos em
geoprocessamento - CIEG da Univ.
Zoneamento, nas escalas 1:250.000 e 1:1.000.000 de toda a
Fed. Paraná
bacia do Alto Paraguai (361.666 km2);
MMA - Ministério do Meio Ambiente,
Montagem de um Sistema de Informações Geográficas para
dos Recursos Hídricos e da
a Bacia ;
Amazônia Legal.
Diagnósticos dos meios natural e sócio-econômico da Bacia;
EMBRAPA / CPAP / CNPS
- Realização de estudos hidr
SEMADES/MS
UFRGS: IPH - Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - Instituto d

Identificar as áreas prioritárias para conservação da
'-Mapa das áreas prioritárias para conservação do Cerrado e
biodiversidade;
do Pantanal
Avaliar custos e estratégias alternativas para o uso dos recursos
- Publicação dos resultados
naturais compatíveis com a manutenção da riqueza biológica do
Cerrado e Pantanal.
Mapeamento da vegetação e uso do solo da
transpantaneira

-Mapa da vegetação e uso do solo da transpantaneira

Apoio do PROBIO ás seguintes
instituições:
CI, FUNATURA, Fundação
Biodiversitas, UnB

ECOTRÓPICA
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...cont.

Tabela 6 – Iniciativas de mapeamento no bioma Pantanal

6

Produtos

Produtos

Elaboração de mapa cartográfico digital
na Bacia do Alto Paraguai

Revisar, ajustar, atualizar os dados cartográficos,
com o objetivo de melhorar a acurácia dos temas
de hidrologia, divisão política/limites internacionais,
cidades, rodovias e acrescentar o tema relevo,
gerando um banco de dados digital, organizado
na

7

Upper Paraguay River Basin GIS
Database - Pilot Projetct I (Pantanal
GIS Project, Bolivia, Brazil, Paraguay)

Análise de detecção de mudanças na área piloto para identificar
alterações na paisagem, tanto naturais, como as produzidas pelo
homem. Ações prioritárias:
-Mudanças históricas na cobertura do solo;
-Inundação sazonal;
-Mapeamento de queimadas;
-Atualizaç

8

Mapeamento de Quantificação das
Fitofisionomias da Área Alagada do
Baixo Curso do Rio Taquari

Mapear e quantificar fitofisionomias da planície de inundação do
baixo curso do rio Taquari, em duas datas representativas de
períodos plurianuais de seca e cheia, com intervalo de 30 anos.

9

Mapeamento da Fitofisionomia e do Uso
da Terra de parte da Bacia do Alto
Taquari(MS) mediante o Uso de Imagens
TM-Landsat e HRV-SPOT

Produtos

Mapa cartográfico digital na escala 1:50.000 em área piloto na
Universidade Católica Dom Bosco BAP contendo dados de hidrologia, divisão política, limites
MS
internacionais, cidades, rodovias e relevo.

BRASIL: WWF, ECOTRÓPICA,
Fundação Estadual de Meio
Ambiente, Instituto de Meio
Ambiente Pantanal, Universidade
Católica Dom Bosco, EMBRAPA,
IBAMA
BOLÍVIA: Fundo Mundial para a
Natureza (WWF)
PARAGUAI: Fundação Moisés
Bertoni, Guyra Paraguay
USA: Universid

Dezoito mapas de vegetação na escala
de 1:100.000

EMBRAPA PANTANAL

27
Edital PROBIO 02/2004 –ANEXOS

ANEXO II - MANUAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
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A. APRESENTAÇÃO
Este Manual é parte integrante do Edital PROBIO 02/2004 e refere-se à elaboração de propostas com
vistas ao financiamento de projetos na área temática “LEVANTAMENTO DOS REMANESCENTES DOS
BIOMAS BRASILEIROS”.
Aqui são apresentados as instruções e procedimentos que deverão ser seguidos para a formalização
de propostas, nos termos requeridos pela Diretoria do Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade,
conforme determinado por seu Edital.
Serão selecionadas propostas para o levantamento dos remanescentes dos biomas brasileiros,
gerando subsídios para a formulação de políticas públicas para a conservação e utilização sustentável da
diversidade biológica no país.
O projeto é o instrumento de apoio financeiro do PROBIO, devendo atender às especificações
determinadas no Edital.
O apoio às propostas está condicionado à verificação prévia, análise técnica e julgamento, de acordo
com critérios definidos no Edital. Será escolhida uma proposta por bioma, totalizando seis instituições a
serem conveniadas.
Todas as informações fornecidas pelos proponentes serão mantidas em caráter reservado e serão
usadas exclusivamente no âmbito da Diretoria do Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade e do
CNPq.
De acordo com o nível de participação no projeto, as instituições serão consideradas como
proponentes ou parceiras. É considerada instituição proponente a pessoa jurídica que apresenta o projeto,
em resposta ao Edital de seleção. O proponente é, necessariamente, uma pessoa jurídica cujo responsável
legal assinará a proposta.
Cada projeto terá apenas e somente uma instituição proponente, conforme a definição acima, não
havendo limitação para o número de instituições parceiras.
O apoio às propostas está condicionado à verificação prévia, análise técnica e julgamento, de acordo
com critérios definidos no Edital.
Em caso de aprovação da proposta, a instituição proponente assinará o termo de convênio ou
instrumento de repasse congênere com o CNPq, tornando-se responsável pela execução do convênio e pela
administração do projeto, assumindo ainda a responsabilidade pelo aporte dos recursos de contrapartida.
Outras instituições participantes serão consideradas como parceiras, integrando a execução do
projeto, em todo ou parte, não respondendo, entretanto pela execução do mesmo, nem recebendo recursos
ou adquirindo direitos diretamente do CNPq. As instituições parceiras se reportarão unicamente à instituição
proponente que as incluir como tal no projeto.
Cada instituição poderá apresentar, no máximo, duas propostas de projetos como instituição
proponente e estar presente como instituição parceira em outras duas propostas. Obrigatoriamente, cada
proposta de projeto deverá contar com um coordenador técnico exclusivo.
Os projetos deverão ser remetidos, obrigatoriamente, por serviço postal, em envelopes lacrados,
postados até 11/06/2004 à Diretoria do Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade, do Ministério
do Meio Ambiente.
O encaminhamento da proposta deverá ser feito por meio de expediente formal assinado pelo
representante legal da instituição proponente.
No envelope deverá constar claramente a seguinte referência: PROBIO: PROPOSTA DE PROJETO
PARA LEVANTAMENTO DOS REMANESCENTES DOS BIOMAS BRASILEIROS.
A remessa pelo serviço postal deverá ser feita mediante registro e acompanhada de formulário,
preenchido com o nome e endereço da proponente, que permita a comprovação de seu recebimento por parte
da Diretoria.
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO
SCEN Trecho 2, Setor de Clubes Desportivo Norte, Bloco H
CEP 70.818-900
Brasília - DF
Telefones: (61) 325-3989 Fax: (61) 325-5755
Correio eletrônico: probio@mma.gov.br
Endereço eletrônico: http://www.mma.gov.br
Em caso de dúvidas, a Secretaria Técnica do PROBIO fornecerá os esclarecimentos que se fizerem
necessários, por meio dos endereços fornecidos acima.
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B. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
Visando auxiliar neste processo de planejamento, apresenta-se a seguir o Roteiro para Elaboração de
Projetos, composto das seguintes seções:
B1. Resumo da Proposta (título, dados das instituições proponente e parceiras e dados gerais).
B2. Pré-diagnóstico das iniciativas referentes ao bioma escolhido.
B3. Objetivos.
B4. Atividades, Tarefas e Cronograma de execução.
B5. Metodologia detalhada para cada atividade.
B6. Orçamento detalhado.
B7. Riscos e dificuldades.
B8. Referências Bibliográficas.
B9. Equipe técnica.
B10. Equipe Administrativa.
B11. Anexos.

B1. Resumo da Proposta (título, instituição proponente, instituições parceiras e dados gerais)
Título
Apresente o título do projeto utilizando, no máximo, 40 (quarenta) caracteres. O título deverá ser
representativo das principais tarefas que o projeto realizará.
O título é o menor resumo do projeto e deve sintetizar o seu aspecto essencial. Não deve ser
confundido ou reduzido a uma atividade-meio ou meta, mas expressar o propósito maior ou mais relevante do
projeto.
Dados das instituições proponentes e parceiras
Instituição
Citar nome completo, sigla, CGC ou CNPJ, endereço postal, telefone, fax, correio e endereço
eletrônico de cada instituição.
Caracterização das Atividades Desenvolvidas
Breve histórico da área de atuação e tempo de envolvimento.
Representante Legal
Apresentar o nome do representante legal da instituição, seu cargo/função, CPF, número do Registro
Geral (RG) endereço completo, telefone, fax e correio eletrônico.
Coordenador do Projeto
Apresentar o nome do coordenador técnico do projeto, endereço completo, telefone, fax, correio
eletrônico. (Obs: O coordenador do projeto deverá pertencer a qualquer uma das instituições que integram a
proposta).
Dados Gerais
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Bioma escolhido para a realização do levantamento
Cada proposta deverá prever o levantamento dos remanescentes em apenas um bioma. Serão
considerados os limites dos biomas estabelecidas pelo IBGE que, mediante solicitação, serão fornecidos pelo
PROBIO em meio digital para a elaboração da proposta de projeto.
Duração do projeto
Indique a duração do projeto, em meses (no máximo 12 meses).
Resumo do projeto
Apresentar um resumo do projeto (máximo de 30 linhas), destacando as iniciativas de mapeamento
existentes, o objetivo principal do projeto, os pontos principais da metodologia e os resultados esperados.
Resumo do orçamento do projeto
Apresentar o resumo orçamentário do projeto, transcrevendo os valores do Orçamento do Projeto.
Resumo do Orçamento

Percentual
(%)

Valor
(R$)

Valor total solicitado ao Ministério do Meio Ambiente
Valor solicitado ao Ministério do Meio Ambiente (despesas correntes)
Valor solicitado ao Ministério do Meio Ambiente (despesas de capital)
Valor Total da Contrapartida
Contrapartida (financeira)
Contrapartida (bens economicamente mensuráveis)
Valor Total da Proposta
B.2. Pré-diagnóstico
Elaborar um histórico das iniciativas de mapeamento já desenvolvidas e em desenvolvimento no
bioma específico, destacando os objetivos, produtos, instituições executoras, apoio financeiro, escalas de
estudo e de apresentação, data das imagens de satélite utilizadas e dos levantamentos, formatação e
disponibilidade das informações.

B.3. Objetivos
Os objetivos devem ser expressos de forma clara e realista. As proposições devem ser viáveis e
atender às expectativas da realização dos inventários.
O Objetivo Geral apresentará correspondência com a situação final pretendida.
Os Objetivos Específicos deverão apresentar correspondência com as atividades a serem realizadas.

B.4. Atividades, Tarefas e Cronograma de execução
Preencher o Quadro G1, apresentando os Objetivos Específicos, as Atividades, seus produtos
esperados, as tarefas planejadas e seu período de execução.
Relacione as tarefas necessárias para o alcance da atividade e apresente seu período de execução,
nas quadrículas correspondentes a cada mês. Considere como 1° (primeiro) mês aquele do início da
execução do projeto.
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B.5. Metodologia detalhada para cada atividade
Detalhar, para cada atividade as metodologias e procedimentos, os quais devem apresentar rigorosa
coerência e consistência com a solução buscada para o problema específico, considerando:
os métodos e técnicas adotados e sua contribuição para o alcance da atividade;
recursos materiais e humanos que serão empregados na realização da atividade, informando como e com
o quê será realizada cada atividade;
a descrição das ações a serem desenvolvidas pela equipe técnica da proponente e/ou instituição parceira.
B.6. Orçamento detalhado
O orçamento deverá ser compatível com as ações programadas. Sua apresentação será feita em
planilhas específicas, apresentadas neste Manual.
Para cada atividade proposta, será desenvolvida uma memória de cálculo, envolvendo os itens do
orçamento, código do elemento de despesa (ver Tabela 1), unidades de medida, quantidades e custos
previstos e a origem dos recursos
No Quadro G2 o orçamento detalhará, por atividade, todas as despesas necessárias para a execução
do projeto, classificadas por elemento de despesa (Tabela 1). No detalhamento do orçamento, faz-se
necessário observar o seguinte:
Passagens: informar a quantidade, a origem e o destino da viagem e finalidade.
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Serviços
de Consultoria – Física e Jurídica: descrever os serviços a serem realizados.
Auxílio à pesquisa: utilizar a classificação da Tabela 2. Observar que o valor definido na tabela é mensal.
Diárias: o valor unitário da diária deverá ser baseado na tabela de diárias da instituição proponente.
Não esquecer de incluir o valor de INSS a ser pago relativo a Serviços de Terceiros Pessoa Física e
Serviços de Consultoria de Pessoa Física (20%).
Não esquecer de incluir o valor da CPMF (0,38%).
Equipamentos e bens permanentes: apresentar justificativa para aquisição de cada equipamentos e
material permanente.
A contrapartida deve ser calculada com base no valor solicitado, sendo que este deve representar 75% do
valor total da proposta e a contrapartida deve representar 25% do valor total da proposta.
Contrapartida = Valor Total X 25 ou Contrapartida = Valor Total
75
3
Consolidação da Programação Orçamentária
O Quadro G3 "Consolidação da Programação Orçamentária" é a síntese da programação financeira
do projeto. Para preencher este quadro, basta somar os valores dos itens de despesa de mesma natureza,
informados no Quadro G2, para todas as atividades previstas de acordo com as fontes financiadoras.
(Exemplo: somar todas os valores programados de diárias, por fonte financiadora, em todas as atividades, e
indicar este valor no Quadro G3).
As modalidades de contrapartida admissíveis, e seus respectivos códigos são:
C1 - contrapartida oferecida em recursos financeiros. São valores, que deverão ser disponibilizados pela
instituição proponente, ou instituições parceiras, de acordo com a "Consolidação da Programação
Orçamentária". A verificação de seu emprego estará sujeita ao exame dos respectivos documentos fiscais
de aquisição do bem ou contratação do serviço;
C2 - contrapartida oferecida em bens e serviços, economicamente mensuráveis. Estes itens poderão ser
providos pela instituição proponente ou instituições parceiras. Na comprovação de seu emprego será
verificada a efetiva disponibilização ao projeto.
Equipamentos e instalações da instituição proponente ou instituições parceiras, utilizados no projeto
podem ser apresentados como contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis (C2). Neste
caso esta contrapartida deverá ser apresentada como despesas correntes, indicando seu elemento de
despesa como Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
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B.7. Riscos e dificuldades
Explicitar e comentar os possíveis riscos e dificuldades que poderão interferir na execução das ações
propostas, comprometendo o alcance das atividades e dos objetivos preconizados. Explicitar as medidas
previstas para evitar ou superar essas dificuldades.
Cabe destacar que a existência de um risco não é um aspecto negativo ou uma fragilidade do projeto,
mas sim uma característica existente em todos os projetos. Contudo, não detectá-lo pode determinar uma
série de problemas na execução do projeto e ainda, a não obtenção dos resultados esperados.
Desta forma, neste campo deverão ser avaliados todos os possíveis riscos existentes durante a
execução do projeto, seu grau de importância e possíveis estratégias para minimizá-los ou, caso ocorram,
possíveis alternativas. No quadro abaixo segue uma proposta de estruturação e avaliação dos riscos.
Riscos
Identificados

Interferência
provocada na
ocorrência do risco

Relevância
B

M

A

Potencial de
ocorrência
B
M
A

Estratégia para
minimizá-los

B - Baixa; M - Média; A - Alta

B.8. Referências bibliográficas
Relacionar as obras de literatura citadas.

B.9. Equipe técnica
Relacionar, no Quadro G4, o nome do coordenador geral do projeto, seguido pelos demais
profissionais da instituição proponente e instituições parceiras que comporão a equipe técnica de execução,
identificando:
Nome do profissional
Indique o nome do profissional.
Função no projeto
Corresponde ao papel desempenhado pelo profissional no desenvolvimento das tarefas do projeto.
Total de horas
Número total de horas dedicadas pelo profissional ao projeto.
Qualificação
Corresponde à formação profissional do indivíduo. Quando se tratar de profissional de nível superior, é
obrigatória a apresentação do currículo Lattes do pesquisador (formato disponível na página do CNPq na
Internet: http://www.cnpq.br).
Instituição empregadora
Apresente a instituição com a qual o técnico mantém vínculo empregatício. Caso não possua vínculo,
indicar o profissional como “autônomo”.
Fonte pagadora
Indique a origem dos recursos destinados ao pagamento do profissional a serviço do projeto (proponente
ou instituições parceiras). Quando se tratar de trabalho não remunerado, indique apenas como “voluntário”.
B.10. Equipe administrativa
Identificar o responsável pela coordenação administrativa/financeira do projeto seguido pelos demais
profissionais da instituição proponente e, se couber, das instituições parceiras que comporão a equipe
administrativa, identificando:
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Nome do profissional
Indique o nome do profissional.
Função no projeto
Corresponde ao papel desempenhado pelo profissional no desenvolvimento das tarefas do projeto.
Total de horas
Número total de horas dedicadas pelo profissional ao projeto.
Qualificação
Corresponde à formação profissional do indivíduo.
Instituição empregadora
Apresente a instituição com a qual o técnico mantém vínculo empregatício. Caso não possua vínculo,
indicar o profissional como “autônomo”
Fonte pagadora
Indique a origem dos recursos destinados ao pagamento do profissional a serviço do projeto
(especificar se proponente ou instituições parceiras). Quando se tratar de trabalho não remunerado, indique
apenas como “voluntário”.

B.11. Anexos
Indexar os documentos que integram o projeto como anexos.
São anexos obrigatórios ao projeto:
termo individual de compromisso do coordenador e dos técnicos envolvidos com a proposta, declarando
conhecimento completo do teor da proposta e se responsabilizando pela execução das obrigações que
lhes cabem;
documento(s) firmado(s) pelo(s) representante(s) da(s) instituição(s) parceira(s) declarando conhecer os
termos da proposta e assumindo os compromissos ali discriminados;
documentos de elegibilidade da instituição proponente.
São anexos facultativos:
relatórios fotográficos;
mapas;
croquis;
Uma totalização preliminar, por elemento de despesa e origem dos recursos, será feita para cada
tarefa (Quadro G2).
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Tabela 1. Descrição dos elementos de Despesa
Categoria
Econômica

Elemento de despesa

Sigla

Descrição

PE

Despesa com vencimentos/salário de pessoal com vínculo
empregatício na instituição proponente ou instituições parceiras
(somente contrapartida).

Diárias

DI

Despesas eventuais com alimentação, pousada e locomoção
urbana de funcionário da instituição proponente, instituições
parceiras, convidados ou contratados, que se deslocarem para
outro município, a serviço do projeto.

Material de Consumo

MC

Qualquer material de uso não duradouro a ser utilizado no projeto.
Também são considerados ferramentas agrícolas e outros
utensílios que sofrem desgaste acelerado em função de seu uso.

PL

Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres,
fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamentos,
locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas
respectivas bagagens.

Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física

OST-PF

Despesas de serviços decorrentes de serviços prestados por
pessoa física pagos diretamente a esta, tais como: remuneração
de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem
vínculo empregatício; monitores diretamente contratados; e
outras despesas assemelhadas.

Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

OST-PJ

Despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas, tais
como: serviços de manutenção de veículos, seguro de veículos,
serviços de gráfica, serviços de fotocópias, contrapartida
economicamente mensurável, INSS, CPMF, etc.

Serviços de Consultoria

SC

Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou
jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias
técnicas ou financeiras ou jurídicas

Auxílio à Pesquisa

BL

Concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas de natureza científica, realizada por pessoas físicas,
de acordo com o enquadramento descrito na Tabela 2.

EQ

Equipamentos e materiais permanentes a serem adquiridos para
realizar o projeto

Despesas
de Capital

Despesas Correntes

Pessoal

Passagens e Despesas com
Locomoção

Equipamentos
Permanente

e

Material
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Tabela 2 – Descrição das categorias de auxílio a pesquisadores
Modalidades

Critérios de enquadramento

Níveis

Valor
Mensal

ITI - Iniciação Tecnológica Industrial (Longa duração no País)
ITI-1A

Alunos de 3° grau; técnicos de nível médio com até 03 anos de formados.

R$ 241,51

ITI-1B

Alunos de 2° grau e de escolas técnicas.

R$ 161,00

DTI – Desenvolvimento Tecnológico Industrial (Longa duração no País)
DTI-7A

Técnico de nível superior com experiência mínima de 10 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais.

R$ 3.169,37

DTI-7B

Técnico de nível superior com experiência mínima de 08 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais.

R$ 2.630,58

DTI-7C

Técnico de nível superior com experiência mínima de 06 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais ou, com no mínimo 10
anos de experiência profissional.

R$ 2.186,87

DTI-7D

Técnico de nível superior com experiência mínima de 04 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais, ou com, no mínimo, 08
anos de experiência profissional ou, com título de doutor.

R$ 1.838,23

DTI-7E

Técnico de nível superior com experiência profissional mínima de 06 anos ou técnico de
nível médio com o mínimo de 12 anos de experiência profissional.

R$ 1.521,30

DTI-7F

Técnico de nível superior com experiência profissional mínima de 04 anos ou técnico de
nível médio com o mínimo de 10 anos de experiência profissional; ou profissional mestre,
titulado há, no mínimo, 02 anos.

R$ 1.267,75

DTI-7G

Técnico de nível superior com mais de 02 anos de experiência profissional ou com título de
mestre ou técnico de nível médio, com o mínimo de 06 anos de experiência .

R$ 1.045,89

DTI-7H

Técnico de nível superior com até 02 anos de experiência profissional ( conclusão da
graduação); técnicos de nível médio com 03 a 06 anos de experiência profissional
(conclusão de curso).
AT – Apoio Técnico (Longa duração no País)

R$ 868,08

AT – NM

Curso Técnico Completo

R$ 241,51

AT – NS

Curso Superior Completo

R$ 483,01

OBS: PARA O AUXILIO Á PESQUISA NA MODALIDADE DTI, EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS, É OBRIGATÓRIA A DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Os projetos relativos ao Edital PROBIO 02/2004 poderão receber apoio do PROBIO para Despesas
Correntes e Despesas de Capital.
A seguir são apresentados alguns exemplos de ações financiáveis:
• Aquisição de veículos e equipamentos de informática;
• Realização de viagens a campo para coleta de dados;
• Realização de sobrevôos;
• Divulgação dos resultados através de publicações;
• Aquisição de fotos aéreas e/ou de satélites;
• Tratamento e interpretação de fotos aéreas e/ou de satélites;
• Aquisição de equipamentos e materiais necessários para o mapeamento tais como mesa
digitalizadora, GPS, “softwares”, monitores.
Não serão apoiadas com os recursos disponibilizados pelo PROBIO as despesas referentes a:
•
•

despesas a título de taxa de administração, coordenação, gerência e ou similar;
despesas referentes à elaboração da proposta apresentada;
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•

gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional ao
pessoal com vínculo empregatício com as instituições que propõem ou executam o projeto;
• gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional aos
integrantes das diretorias das instituições que propõem o projeto;
• gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a
servidores da administração pública ou empregado de empresa pública ou sociedade de
economia mista, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
• pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, decorrentes de
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
• despesas com pessoal e obrigações patronais, exceto as decorrentes de serviços prestados por
pessoas físicas, de natureza eventual, na execução do projeto;
• pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido;
• compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários;
• despesas gerais de manutenção das instituições proponentes ou executoras do projeto, como por
exemplo contas de luz, telefone, etc.;
• financiamento de dívida;
• aquisição de bens móveis usados;
• aquisição de bens imóveis;
• realização de obras;
• despesas com publicidade que contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou pessoas, servidores ou não, das instituições proponentes ou
executoras.
As instituições devem observar, nas suas normas internas, se não há restrições para a disponibilização de
itens oferecidos como contrapartida, de modo a evitar problemas ou impedimento para a assinatura do
convênio ou de instrumento congênere.

RECOMENDAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROJETO
1. Antes e durante a elaboração do projeto:
• verificar se o projeto se enquadra no objeto do Edital.
• avaliar se as tarefas a serem desenvolvidas orientam-se à realização dos mapeamentos.
• verificar se o orçamento está compatível com as tarefas propostas e se os valores solicitados e os
oferecidos em contrapartida estão dentro dos limites estabelecidos no Edital.
• a literatura apresentada deve ser atual e consistente em relação ao problema.
2. Depois de elaborado o projeto e antes de encaminhá-lo ao PROBIO:
• rever se todos os itens do Manual de Apresentação de Projetos estão devidamente contemplados e na
ordem correta.
• observar se os membros da equipe técnica principal assinaram o termo individual de compromisso
declarando conhecimento completo do teor da proposta e se responsabilizando pela execução das
obrigações que lhes cabem.
• observar se os representantes das instituições envolvidas firmaram documento declarando conhecimento
completo da proposta e se responsabilizando pela execução das obrigações que lhes cabem.
• encaminhar 4 (quatro) vias impressas (uma original mais 3 cópias) do projeto completo, encadernadas, e o
arquivo completo, em meio digital magnético (disquete 3 1/2" ou CD).
• conferir se a documentação requerida está completa e inclui os anexos solicitados.

3. Ao enviar o projeto
•
•

as páginas devem ser numeradas seqüencialmente e o conjunto deve ser encadernado. As tabelas
devem espelhar-se nos modelos apresentados neste Manual.
verifique que ao projeto foram agregadas, no item Pré-diagnóstico da proposta de projeto e como anexos,
informações pertinentes a respeito das iniciativas de mapeamento existentes no bioma selecionado no
âmbito de cada proposta.
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C. PRODUTOS ESPERADOS
C.1 PRODUTOS FINAIS
Mapas Finais na escala 1:250.000 (com recorte da cartas articuladas 1:250.000 do IBGE) com as
seguintes classes de vegetação e uso:
•

1. Remanescentes da vegetação (por tipologia);

•

2. Agricultura;

•

3. Campo antrópico;

•

4. Áreas urbanas;

•

5. Reflorestamento;

•

6. Áreas não mapeadas.

Banco de Dados com bases temáticas em shapefile em arquivos correspondentes às cartas
articuladas do IBGE/DSG na escala 1:250.000;
Cartas-imagem do bioma escolhido com recorte das cartas 1:250.000 do IBGE;
Mapa síntese;
Relatório Técnico.
OBSERVAÇÕES:
1- Nos mapas finais devem ser inseridas as bases cartográficas de hidrografia principal, divisão política e
malha viária principal;
2- Para identificação dos remanescentes da vegetação natural por tipologia deve ser utilizado como base o
mapa de vegetação do IBGE.
3- Na reunião de coordenação do PROBIO serão definidas, em conjunto com os subprojetos, as análises a
serem realizadas com os produtos a serem produzidos.

C.2 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
Mapa zero com a consolidação das informações das iniciativas existentes no bioma em escala
compatível com as informações disponíveis;
Mapa índice das iniciativas existentes;
Sub-Mosaicos de mapas.(Os sub-mosaicos reunirão, em cada um deles, 16 mapas finais
mosaicados e serão utilizados para realização dos trabalhos da equipe de auditoria).

D. DETALHAMENTO DAS CLASSES DE VEGETAÇÃO E USO
A interpretação das imagens de satélite deverá ser feita com o objetivo de separar as áreas naturais
das áreas antropizadas. No mapa final deverão constar as seguintes classes de vegetação e uso:
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• 1. Remanescentes da vegetação natural (por tipologia) - Área com predominância de vegetação
natural relativamente homogênea. Podem compor esta classe áreas de floresta com extração
seletiva de madeira, caça, pastoreio, extrativismo que, apesar da ocorrência da atividade, não
afetam a integridade da vegetação natural, florestal ou campestre. Para a definição das tipologias
de vegetação deverá ser utilizado o Mapa de Vegetação do IBGE;
• 2. Agricultura – Áreas onde a cobertura vegetal original foi substituída para dar lugar a atividade
agrícola;
• 3. Campo antrópico - Áreas onde a cobertura vegetal original foi substituída para dar lugar a
atividade pecuária;
• 4. Áreas urbanas - São aquelas áreas ocupadas por grandes manchas urbanas e áreas onde foi
observado algum tipo de obra de engenharia, como construção de represas, obras para atender
atividades de extração mineral, etc.
• 5. Reflorestamento - Áreas onde a cobertura vegetal original foi substituída para dar lugar a
reflorestamentos;
• 6. Áreas não mapeadas (nuvens e sombras) – São aquelas áreas contínuas cobertas por nuvens e
sombra de nuvens, que caracterizam as áreas sem informação temática.

E. GLOSSÁRIO
Para os fins previstos neste Edital, entende-se por:
ATIVIDADE: são as principais linhas de ação do projeto.
BIOMA: 1.Conjunto amplo de ecossistemas adaptados às condições particulares em que se encontram, e
caracterizados por fitofisionomias próprias. 2.Tipo de ecossistema terrestre regional, como uma floresta
tropical, taiga, floresta temperada caatinga.
PRODUTO: item tangível proveniente da realização das atividades do projeto, por ex: mapas, relatórios,
impressos, decreto de criação, etc.
RESULTADO: Conseqüência do cumprimento das atividades e da obtenção dos produtos.

F. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS EM FORMATO DIGITAL
Estas normas têm como objetivo orientar tecnicamente a apresentação para o PROBIO de produtos
na forma de arquivos digitais (relatórios, textos gerais, bancos de dados, mapas, etc.), ou mapas impressos.
Em relação aos dados cartográficos, se faz a distinção entre aqueles a serem entregues em meio digital e os
impressos. No primeiro caso, o objetivo é facilitar a incorporação dos dados nos sistemas de informações
Geográficas; já em se tratando de mapas impressos, o objetivo é garantir um padrão de qualidade mínimo,
sem interferir no processo artístico de criação do produto.
DOCUMENTOS DIGITAIS
A entrega de arquivos digitais deve estar de acordo com os seguintes pontos:
• Deverão ser entregues arquivos no formato .DOC, compatível com o editor de textos WORD (Microsoft). O
formato WORD foi escolhido por ser este o editor de textos adotado no PROBIO;
• Preferencialmente os componentes de um produto do tipo texto (imagens, tabelas, logotipos etc.) deverão
estar armazenados no mesmo arquivo, e não como objetos externos. O objetivo é evitar a necessidade de
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manipulação de vários arquivos para fechar um único documento. Entretanto, quando é previsto o uso de
muitas imagens e figuras, pode ser necessário o uso de documentos vinculados;
• Arquivos intermediários utilizados para a geração dos textos também deverão ser fornecidos. Planilhas
eletrônicas deverão ser entregues em formato compatível com a planilha Excel (Microsoft), e os bancos de
dados em formato compatível com o gerenciador Access (Microsoft). A entrega dos arquivos intermediários
é fundamental, uma vez que no produto final podem constar apenas análises e resumos;
• Os arquivos.DOC devem ser compatíveis com o sistema operacional Windows (Microsoft).
BANCOS DE DADOS
São arquivos que armazenam dados em tabelas, estruturados de forma a comporem um banco de
dados. Esses arquivos devem estar de acordo com os seguintes pontos:
As tabelas que compõem determinado sistema deverão ser fornecidas em formato compatível com o software
ACCESS, sem a necessidade de conversão. No caso do fornecimento de dados em um formato não nativo do
ACCESS, deve-se dar preferência ao DBF (Dbase III);
Todas as relações entre as tabelas deverão ser explicadas através de diagramas que indiquem os
tipos de relacionamento e chaves de acesso. Essa documentação é fundamental para o entendimento do
sistema desenvolvido e para a recuperação dos dados.
• As tabelas deverão ter seu conteúdo descrito detalhadamente, incluindo o dicionário de dados, a
abrangência dos dados armazenados e as eventuais limitações no seu uso;
• Os campos de cada tabela deverão ser descritos fisicamente (tipo de campo, tamanho em caracteres,
número de casas decimais etc.);
• Os arquivos devem ser compatíveis com o sistema operacional Windows (Microsoft).
DADOS CARTOGRÁFICOS DIGITAIS
A cartografia digital utiliza diversos formatos e estruturas para o armazenamento de dados. As
estruturas atualmente mais em uso são a vetorial e a raster. Existe uma grande variedade de formatos,
estabelecidos de acordo com cada fabricante de software. Entretanto, alguns formatos, que a maioria dos
softwares consegue importar e exportar, transformaram-se em padrões de fato. Existem também os arquivos
utilizados para plotagem. Esses arquivos, que também podem estar em diversos formatos, são utilizados para
efeitos de impressão de mapas. Embora não possam ser recuperados em um banco de dados geográficos,
são importantes nos casos de reimpressão.
ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA DADOS VETORIAIS
Independente do formato final utilizado, os dados vetoriais deverão obedecer às seguintes normas:
• As informações deverão ser organizadas em arquivos e níveis, separando-se os dados de acordo com sua
natureza temática (rios, estradas, limites, etc.) e abrangência espacial. A correta estruturação dos arquivos
facilita a recuperação dos dados e impede eventuais confusões;
• Cada arquivo deverá separar, através de níveis ou atributos alfanuméricos, as características de cada
elemento;
• Os arquivos utilizados deverão ser descritos em documento específico, indicando-se o nome do arquivo e
o conteúdo de cada um (metadados). A correta documentação dos arquivos é fundamental para a
recuperação dos dados;
• Os dados deverão ser armazenados exclusivamente em coordenadas planas retangulares, em metros, e
em um sistema de projeção conhecido. O uso incorreto de sistemas de coordenadas ou de projeção pode
impedir o aproveitamento dos dados;
• Os dados deverão estar preferencialmente no sistema UTM. No caso de ser utilizada outra projeção, a
mesma deverá ser descrita quanto às suas características e parâmetros utilizados;
• Os dados deverão seguir corretamente os elementos do terreno, ou seja, não deverão ser deslocados para
efeito da criação dos mapas. O deslocamento de elementos gráficos para fins estéticos impede o
aproveitamento dos dados;
• A qualidade dos dados deverá obedecer aos padrões estabelecidos pelos órgãos nacionais de cartografia
e pelo IBAMA. A qualidade do dado cartográfico digital deve ser garantida e deve ser compatível com a
escala das fontes utilizadas;
• Todas as feições do terreno, representadas como pontos, deverão ser digitalizadas como elementos do
tipo pontual e não como blocos ou símbolos. Os arquivos digitais deverão representar elementos pontuais
através de um único par de coordenadas, sob pena de não ser possível recuperar o arquivo;
• No caso de polígonos, não serão admitidos trechos abertos, sendo que cada polígono deverá possuir um
único indicador. No caso do formato ARCINFO deverá ser utilizado o componente de tipo "label" como
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•
•
•
•
•
•

indicador, no caso de dados DXF cada polígono deverá ter um texto ancorado dentro do mesmo. O uso de
elementos do tipo texto como indicador dos polígonos (centróides) é uma forma de recuperar as classes de
cada polígono. A não observância dessa norma pode impedir o aproveitamento dos dados;
Os temas representados através de polígonos deverão ser envolvidos em uma máscara externa, fechando
a área de abrangência do tema. Dessa forma, são evitados problemas na junção de arquivos e de geração
de "ilhas" sem atributos;
Os pontos, cujas coordenadas forem conhecidas, deverão ser digitalizados utilizando-se o teclado ou outra
forma que garanta a sua localização exata;
Os arquivos de plotagem final deverão ser fornecidos no formato HPGL ou HPGL2;
Os dados deverão ser entregues preferencialmente no formato ARCINFO;
Os arquivos devem ser compatíveis com o sistema operacional Windows (Microsoft).

OBSERVAÇÕES SOBRE BANCOS DE DADOS ASSOCIADOS
Todas as informações descritivas que puderem ser georreferenciadas e que, no trabalho em questão,
estiverem relacionadas com alguma representação cartográfica, deverão ser entregues na forma de bancos
de dados. O georreferenciamento deverá ser garantido através de códigos especificados nas tabelas e nos
elementos cartográficos. Os bancos de dados, associados aos dados gráficos, deverão ser entregues no
formato DBF. O dicionário de dados deverá trazer todas as informações necessárias para o correto
entendimento dos dados armazenados. As tabelas, relacionamentos, fontes etc. deverão fazer parte do
documento geral de descrição dos dados digitais (metadados).
OBSERVAÇÕES SOBRE DADOS NO FORMATO ARCINFO
Serão considerados como formato ARCINFO dados do tipo .E00 (interchange file) ou no formato
GENERATE.
OBSERVAÇÕES SOBRE DADOS NO FORMATO RASTER
Dados do tipo RASTER (imagens) deverão ser entregues georreferenciados, podendo-se utilizar os
formatos LAN, IMG, GRID, BIL ou TIFF não compactado.
Os dados raster deverão estar registrados e retificados. No caso de arquivos TIFF deve-se incluir os
parâmetros de georreferenciamento conforme o padrão ARCINFO.
METADADOS
Todos os dados deverão ser descritos de forma detalhada, contendo no mínimo as seguintes
informações:
• Descrição geral dos arquivos entregues, na forma de uma tabela, contendo: nome do arquivo, tipo (dados
vetorial, raster, banco de dados, texto, planilha, etc.), estrutura(para os dados cartográficos), formato,
software utilizado na geração, responsável técnico pela geração dos dados e descrição.
• Procedimentos adotados para a digitalização de dados cartográficos.
• Fonte dos dados cartográficos e dos bancos de dados.
• Escala da fonte dos dados cartográficos.
• Data da fonte.
• Tipo de fonte dos dados cartográficos (mapas em papel, imagem de satélite etc.).
• Dicionário de dados dos bancos de dados ou dos arquivos DXF, quando forem necessários.
• Data da digitalização dos dados cartográficos.
• Problemas existentes nos dados.
• Projeção cartográfica incluindo todos os parâmetros (datum, meridiano central, zona etc.).
• Características da projeção cartográfica utilizada (quando não for UTM), considerando o tipo de
deformação e limitações no uso.
MAPAS IMPRESSOS
A elaboração de mapas, mesmo que temáticos, deve obedecer a um conjunto de normas que
garantam uma padronização mínima e, principalmente, a qualidade. A ciência cartográfica tem a questão da
padronização como uma fonte inesgotável de discussão, principalmente no que se refere à representação dos
elementos do terreno (simbologia) e ao controle da acurácia.
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G. MODELO DOS QUADROS UTILIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO
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Quadro G1 - Detalhamento e Cronograma das Atividades
Objetivo Específico
(numerar)

Atividade
(numerar)

Edital PROBIO 02/2004 - ANEXOS

Produto

Tarefa
(numerar para cada
atividade)

Cronograma de Execução
(Anos e Meses)
1º ano
2º ano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Quadro G2 – Discriminação dos Itens do Orçamento por Atividade/Tarefa
Atividade n.°:

Descrição da Despesa

Sigla da
Despesa
(de acordo
com a
Tabela 1)

Custo total por origem dos recursos (R$)
Unidade

Quantidade

Custo
Unitário
(R$)

Valor
PROBIO

Valor Contrapartida
Tipo C1

Tipo C2

Valor Total

TOTAIS
O BSER VAÇ ÃO : Va lores em r ea is (R $) . Desp rezar os ce n ta vos .
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Quadro G3 – Consolidação da Programação Orçamentária
Natureza da Despesa

Fonte
Pagamento

de

Total

Despesas Correntes
Pessoal
Material de Consumo
Diárias
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços Terceiros
Pessoa Física
Outros Serviços Terceiros
Pessoa Jurídica
Serviços de Consultoria

CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA

Auxílio à Pesquisa

PROBIO

SUBTOTAL
DESPESAS CORRENTES

PROBIO
CONTRAPARTIDA

Despesas de Capital
Equipamentos e Material
Permanente
SUBTOTAL
DESPESAS DE CAPITAL

PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO

TOTAL
CONTRAPARTIDA

O BSER VAÇ ÃO : Va lores em r ea is (R $) . Desp rezar os ce n ta vos .

Edital PROBIO 01/2004 - ANEXOS

45

Quadro G4 – Equipe Técnica Principal
Nome do Profissional
1-

Função no Projeto

Dedicação
(horas)

Instituição
Empregadora

Fonte Pagadora

Coordenador
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