
TERMO DE REFERÊNCIA  

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJE TOS E 
CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA APOIO À 

RESTAURAÇÃO DA RESERVA LEGAL  

Número UGL/PDRS: 02/2016 

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

1.1. Contratante: Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Microbacias II na SMA- UGL/PDRS -SMA 

1.2. Endereço: Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP 

1.3. Nome do responsável: Helena de Queiroz Carrascosa von Glehn 

2. METODOLOGIA DE SELEÇÃO: 

Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) conforme Diretrizes para a Seleção e 

contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial publicadas em maio de 2004 e 

revisadas em outubro de 2006. 

3. INTRODUÇÃO 

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – foi instituído pelo Decreto 

56.449 de 29 de novembro de 2010 e é implementado pela Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, por intermédio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, e pela 

Secretaria do Meio Ambiente, por intermédio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 

Naturais – CBRN. O objetivo é promover o desenvolvimento rural sustentável e a competitividade 

da agricultura familiar no Estado de São Paulo, aumentando a renda e as oportunidades de 

trabalho para pequenos produtores e outras populações rurais vulneráveis, e ao mesmo tempo 

viabilizar e apoiar o manejo sustentável dos recursos naturais e a inclusão social. 

A CBRN executa o “Subcomponente 2.3 – Sustentabilidade Ambiental”, que fortalecerá a 

competitividade, em longo prazo, dos agricultores familiares, promovendo o manejo sustentável 

dos recursos naturais para a produção (solo, água e biodiversidade), além de contribuir para a 

mitigação e/ou adaptação à mudança climática. A promoção da adequação ambiental dos imóveis 

rurais é um dos objetivos do PDRS, uma vez que esta é essencial para assegurar acesso ao crédito 

e a mercados. 

A Lei federal 12.651/2014 prevê a destinação de 20% dos imóveis rurais para a constituição de 

Reserva Legal e grande parte dos imóveis rurais do Estado de São Paulo não dispõe de vegetação 

suficiente para o cumprimento desta obrigação. Para estes casos, a legislação prevê que a 

regularização deve ocorrer pela adoção, isolada ou conjuntamente, das alternativas de 

recomposição ou regeneração da reserva no interior do próprio imóvel ou compensação em outros 

imóveis. 



As iniciativas de implantação de florestas nativas com finalidade comercial são ainda incipientes. 

Há carência de informações silviculturais e incertezas em relação a mercados para os produtos e 

serviços florestais. Estas lacunas vêm impedindo uma adequada avaliação econômica da atividade 

e inibindo a contratação de financiamentos para a sua implantação. Além disto, a falta de uma 

regulamentação capaz de garantir segurança jurídica para a futura exploração das florestas 

também contribui desestimular o plantio de florestas nativas.  

Considerando este cenário, a Secretaria do Meio Ambiente vem buscando identificar e equacionar 

os entraves para a implantação de florestas nativas com finalidade ecológica e econômica. Uma 

das iniciativas em curso é o desenho de um polo florestal no Vale do Rio Paraíba do Sul, que 

deverá implementar todas as recomendações estudadas até o momento. Nesse projeto foram 

contratados consultores para calcular as necessidades específicas da região e projetar as cadeias 

produtivas decorrentes da recuperação da reserva legal1.  

Durante essa última fase de trabalhos no Vale do Paraíba, a infra-estrutura industrial necessária e 

os investimentos em desenvolvimento de mercado foram calculados para introdução dos novos 

produtos. No decorrer do trabalho detectou-se a necessidade de investimento na assistência 

técnica que deverá trabalhar na região para apoiar as mudanças. Verifica-se que a assistência 

técnica do Estado não está preparada para, no tempo necessário, suportar as mudanças de padrão 

de uso do solo das propriedades rurais.  

Levanta-se, portanto, a necessidade de um conjunto de ações para aparelhar e auxiliar a assistência 

técnica e garantir a correta aplicação de toda a pesquisa e levantamentos feitos até então. O 

presente termo de referência diz respeito a essas ações, que visam completar a cadeia do 

conhecimento gerado para garantir que chegue onde precisa chegar e resulte na efetiva 

recuperação da reserva legal do estado. 

A implantação de unidades demonstrativas é considerada de grande valia para a difusão dos 

modelos florestais preconizados pela SMA e para a geração de dados de monitoramento para o 

contínuo aperfeiçoamento destes modelos. Os critérios de escolha das áreas demonstrativas 

observarão os objetivos e procedimentos adotados nos projetos aos quais estas estarão vinculadas. 

Trata-se de projetos inovadores uma vez que há pouca experiência acumulada na implantação de 

florestas nativas que conciliem as funções ecológicas e econômicas previstas para as reservas 

legais, razão pela qual a contratação de uma instituição especializada para a elaboração de projetos 

técnicos irá potencializar os resultados das iniciativas e contribuir para a capacitação de técnicos 

da SMA nos temas relacionados, especialmente no que se refere ao planejamento da exploração 

sustentável de produtos florestais.  

O presente Termo de Referência destina-se, ainda, a promover a capacitação de técnicos de 

instituições públicas e do terceiro setor com atuação em atividades de assistência técnica, 

notadamente na Bacia do Rio Paraíba do Sul, para a difusão dos modelos florestais implantados 

com finalidade ecológica e econômica que preencham os requisitos estabelecidos para as 

Reservas Legais. 

                                                 
1 Estudos financiados pelo BID no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica com CETESB/SMA. 



Outras ações serão desenvolvidas por instituições parceiras, que complementarão as atividades 

de implantação de unidades demonstrativas e capacitação promovidas pela SMA. Destaca-se o 

desenvolvimento de aplicativos para facilitar a elaboração e o monitoramento de projetos 

florestais que serão disponibilizados de forma gratuita a todos os interessados. Por esta razão está 

prevista a possibilidade de nova contratação de serviços de consultoria para a capacitação de 

técnicos para a utilização das novas ferramentas que serão disponibilizadas pelos parceiros. 

4. OBJETO  

Elaboração de projetos técnicos para áreas demonstrativas e treinamento dos agentes prestadores 

de assistência técnica aos produtores rurais para a difusão de modelos de florestas nativas com 

previsão de exploração, sob a forma de manejo sustentável, adequados para Reserva Legal e para 

Áreas de Preservação Permanente em imóveis com menos de 4 módulos fiscais. 

5. ESCOPO  

5.1. Elaboração de projetos de florestas com espécies nativas ou espécies nativas consorciadas com 
exóticas adequados para Reservas Legais e/ou Áreas de Preservação Permanente de imóveis 
de agricultores familiares, com previsão de exploração sustentável de madeira (apenas em 
Reserva Legal) e/ou produtos não madeireiros, para 5 áreas demonstrativas a serem indicadas 
pela contratante localizadas preferencialmente (mas não exclusivamente) na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul. A elaboração de projetos deve associar a adequação à lei florestal ao 
planejamento do uso da propriedade; 

5.2. Treinamento de técnicos de instituições públicas, do terceiro setor, cooperativas e associações 
de produtores rurais com atuação em atividades de assistência técnica a produtores rurais na 
Bacia do Rio Paraíba do Sul, contemplando o seguinte escopo: 

a. Critérios de escolha de áreas para a implantação de florestas, considerando a 
paisagem, aptidão e uso da terra; 

b. Espécies “carro-chefe” adequadas para a região e critérios para escolha e 
combinação de espécies para produção e conservação da biodiversidade; 

c. Modelos e arranjos espaciais; 

d. Quantidades máxima e mínima de plantas de cada espécie a ser utilizada por 
hectare considerando critérios ecológicos e econômicos e as normas 
aplicáveis; 

e. Estimativa de produção de madeira e produtos não madeireiros provenientes 
das operações de manejo e de colheita; 

f. Manejo silvicultural (adubação, desbastes, podas, desramas, etc.) e seus 
impactos na produtividade e na qualidade dos produtos; 

g. Mercados potenciais para os produtos florestais; 

h. Requisitos para a adequação de imóveis rurais à legislação florestal (Cadastro 
Ambiental Rural e Programa de Regularização Ambiental); 

i. Metodologia para elaboração de projetos, acompanhamento e avaliação da 
qualidade da implantação; 

j. Metodologias para monitoramento de indicadores ecológicos e respectivos 
valores de referência; 



k. Metodologias para monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento 
de florestas implantadas segundo a recomendação da SMA, incluindo a 
identificação de medidas adaptativas e de manejo recomendadas. 

6. ATIVIDADES 

As atividades serão realizadas a partir de emissão, pela contratante, de Ordens de Serviço (OS) 

que deverão identificar as atividades a serem executadas pelo consultor, áreas escolhidas para 

unidades demonstrativas, datas e locais das oficinas e plantões. 

6.1. Elaboração de projetos técnicos 

Deverão ser elaborados projetos de florestas com espécies nativas ou espécies nativas 

consorciadas com exóticas adequados para Reservas Legais e/ou Áreas de Preservação 

Permanente de imóveis de agricultores familiares, com previsão de exploração sustentável de 

madeira (apenas em Reserva Legal) e/ou produtos não madeireiros, para 5 áreas demonstrativas, 

em torno de 10 hectares, a serem indicadas pela contratante. A elaboração de projetos deve 

associar a adequação à lei florestal ao planejamento do uso da propriedade e deve contemplar as 

atividades a seguir indicadas. 

As áreas serão selecionadas pela contratante com base em critérios de sua responsabilidade, tais 

como: preferencialmente públicas, a representatividade, a possibilidade de visitação em 

atividades de visitação e difusão, entre outros. O número de áreas poderá ser aumentado ou 

reduzido em até 2 áreas em função da conveniência da Administração. Os pagamentos serão 

efetuados para os projetos efetivamente elaborados.  

6.1.1 Levantamento e organização de informações iniciais, contemplando:  
• Levantamento de informações do CAR do imóvel indicado; 
• Revisão das informações constantes do cadastro; 
• Adequação de informações planimétricas (demarcar em cartas oficiais ou outros 

meios); 
• Levantamento de informações gerais: clima, solo, etc. 

 

6.1.2 Realização de 1ª visita de campo, com os seguintes objetivos: 
• Conferência de informações do CAR e identificação da eventual necessidade de 

retificação do cadastro; 
• Estabelecimento de contato o gestor da área ou proprietário e identificação de 

expectativas de espécies e produtos; 
• Realização de diagnóstico da área (uso atual e pretérito, aptidão agrícola, 

potencial esperado de regeneração natural, fatores de degradação, ameaças, etc.) 
e necessidades de adequação de uso às classes de capacidade de uso e à legislação 
ambiental. 

 

6.1.3 Elaboração de projeto preliminar, contemplando: 
• Espécies e modelos sugeridos para a área demonstrativa; 
• Acessos, estradas internas, previsão de escoamento de produtos florestais; 
• Microplanejamento florestal preliminar; 
• Intervenções necessárias para a adequação do imóvel à legislação ambiental 

(APP e Reserva Legal); 



• Planejamento preliminar do uso da propriedade preliminar. 
 

6.1.4 Realização de 2ª visita de campo, com os seguintes objetivos: 
• Apresentação dos projetos preliminares para o proprietário ou responsável; 
• Validação do projeto (florestal e uso do solo). 

 

6.1.5 Elaboração de projeto final, contemplando: 
• Quantidades e especificação de mudas e insumos; 
• Arranjos espaciais para orientar plantio; 
• Indicação de acessos e estradas internas previstos; 
• Micro planejamento florestal (recomendações para implantação);  
• Recomendações para manejo; 
• Previsão de produção; 
• Micro planejamento da colheita (preliminar); 
• Recomendações de outras intervenções necessárias para a adequação do imóvel 

à legislação ambiental (recuperação de APP e RL) e para o uso do solo; 

6.2. Capacitação de técnicos de instituições públicas e do terceiro setor 

6.2.1. Elaboração de material didático e de apoio contemplando o conteúdo indicado 
no item 5.2 (escopo).   

Caberá à contratada o fornecimento de material impresso e/ou em meio digital (incluindo 

planilhas de cálculos, banco de dados, etc.) a ser utilizado na oficina. 

6.2.2. Realização de 1ª oficina de capacitação. 

A oficina será dirigida a grupo de 15 a 20 técnicos com formação na área de engenharia 

agronômica, florestal ou agrícola, ecologia, biologia, geografia, gestão ambiental ou áreas afins, 

com atuação em atividades de assistência técnica a produtores rurais, especialmente pequenos e 

médios produtores. 

A 1ª oficina deve abordar os itens “a” a “i” do item 5.2, com carga horária estimada em 30 horas, 

divididas em atividades teóricas e práticas. 

As atividades práticas devem contemplar a elaboração de projeto técnico, devendo ser, 

preferencialmente, coordenada com a realização da atividade 6.1.   

Caberá à contratante disponibilizar local e infraestrutura para a realização da oficina, incluindo 

transporte e alimentação dos participantes para a realização de atividades de campo. 

 
6.2.3. Realização de dois plantões com periodicidade mensal para esclarecimentos de 

dúvidas e reforço dos conteúdos  

A realização dos plantões (de 8 horas, 1 dia) estará condicionada à existência de demanda por 

técnicos participantes do treinamento e/ou outros técnicos interessados. Por esta razão o número 

de plantões poderá ser reduzido a critério da contratante. 

Caberá à contratante disponibilizar local para a realização dos plantões. 

 



6.2.4. Realização de 2ª oficina de capacitação  

A 2ª oficina, dirigida ao mesmo público técnico, deve retomar resumidamente o conteúdo da 

oficina anterior, visando esclarecer eventuais dúvidas, e abordar os itens “j” e “k” do item 5.2, 

com carga horária estimada em 24 horas, divididas em atividades teóricas e práticas. 

As atividades práticas serão realizadas em áreas restauradas identificadas pela contratada, sujeitas 

à aprovação da contratante.   

Caberá à contratante disponibilizar local e infraestrutura para a realização da oficina, incluindo 

transporte e alimentação dos participantes para a realização de atividades de campo. 

7. PRODUTOS 

7.1. Elaboração de projetos técnicos: 

Produtos A1 a A5: Projeto completo para cada área (elaborado segundo as etapas descritas nos itens 
6.1.1 a 6.1.4 e contemplando o conteúdo descrito no item 6.1.5) 

7.2. Treinamento de técnicos 

Produto B1: Material didático e de apoio com o conteúdo indicado no item 6.2.1 

Produto B2: Relatório descrevendo a realização da 1ª oficina prevista no item 6.2.2, com lista de 
presença, registro fotográfico, fotografias e avaliação pelos participantes. 

Produtos B3 e B4: Relatório dos plantões realizados, com informações sobre local, lista de 
presença, relação de dúvidas recebidas, descrição das atividades realizadas e avaliação pelos 
participantes. 

Produto B5: Relatório descrevendo a realização da 2ª oficina prevista no item 6.2.2, com lista de 
presença, registro fotográfico, fotografias e avaliação pelos participantes. 

Os relatórios deverão conter todas as atividades previstas nas respectivas ordens de serviço emitidas 
que foram efetivamente realizadas.  

A contratante terá prazo de dez dias para se posicionar quanto à aceitação dos produtos. 

Caso haja necessidade de ajustes, o consultor terá o prazo de cinco dias para realizá-los e entregar 

versão ajustada do produto e contratante terá prazo de cinco dias para se posicionar quanto à 

aceitação. 

Os pagamentos dos produtos serão condicionados à aceitação dos mesmos. 

8. PRAZO E CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os serviços deverão ser realizados no prazo de 6 meses, conforme cronograma de entrega de 

produtos apresentado abaixo: 

 

 

 

 



Produtos 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

PRODUTO A1 X             

PRODUTO A2    X         

PRODUTO A3      X       

PRODUTO A4        X     

PRODUTO A5           X  
PRODUTO B1  X            

PRODUTO B2   X           

PRODUTO B3       X       

PRODUTO B4         X     

PRODUTO B5           X  

 

O cronograma poderá sofrer ajustes mediante entendimento entre contratante e contratado, desde 

que não importe na prorrogação do prazo final de execução. 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Todos os produtos deverão ser entregues em uma via impressa e em versão digital (CD, DVD, 

pendrive, etc), em seus formatos originais editáveis. 

O material de apoio deve ser apresentado para avaliação em formato digital e, após aprovação, 

em versão final impressa.  

Os relatórios deverão ser gravados de modo compatível com aplicativos do pacote Microsoft 

Office 2013. 

As fotografias componentes dos relatórios deverão ser registradas em alta resolução e 

disponibilizadas em formato original “jpeg”, e em arquivos nomeados com identificação e 

organizadas em pastas digitais quanto à data e local das turmas. 

10. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATANTE  

A contratante disponibilizará à contratada os seguintes materiais: 

• Áreas selecionadas para a implantação de Unidades Demonstrativas; 

• Estudos anteriores sobre espécies nativas com potencial econômico; 

• Recomendação de espécies e modelos adequados para reserva legal; 

• Normas e regulamentos aplicáveis para reservas legais; 

• Cartilhas, folders, material de apoio sobre legislação ambiental e CAR.  

• Mapas em formato digital das áreas destinadas às unidades demonstrativas, com curva 

de nível, quando disponíveis. 

 



11. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA E DA EQUIPE TÉCNICA  

A empresa ou instituição deve demonstrar: experiência no desenvolvimento e difusão de 

tecnologias na área de silvicultura, sendo necessário comprovar experiência na realização de 

estudos e projetos com espécies nativas visando à produção de madeira e produtos florestais não 

madeireiros; experiência em elaboração, implantação e supervisão de projetos de silvicultura; 

experiência em atividades de extensão florestal, bem como em organização, elaboração de 

conteúdo e realização de atividades de capacitação técnica. 

A coordenação dos trabalhos deve ser de responsabilidade de profissional com sólida formação 

em engenharia florestal ou agronômica (com conhecimento em silvicultura de espécies florestais 

nativas) e conhecimento da legislação florestal, preferencialmente com pós-graduação e 

experiência em pesquisa e ensino. 

A equipe deve contar com profissionais com habilitação legal e experiência em 

geoprocessamento, produção florestal, manejo silvicultural, micro planejamento florestal e de 

colheita (locação de acessos internos e vias de escoamento de produtos madeireiros, etc.). 

12. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DO CONSUL TOR 

A contratante designará um profissional para acompanhar e supervisionar a execução dos serviços 

contratados; também serão designados técnicos lotados nos núcleos regionais para acompanharem 

as atividades da consultoria a diferentes organizações. 

13. CONDIÇÕES GERAIS 

Todas as informações produzidas em decorrência do contrato serão de exclusiva propriedade da 

contratante. A contratada cederá à contratante os direitos autorais sobre os produtos, inclusive do 

material de apoio à capacitação. 

Cabe à contratante disponibilizar infraestrutura para a realização dos cursos e plantões. 

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação da equipe da contratada para realização 

das atividades previstas no termo de referência serão de sua responsabilidade. 

Maiores informações estarão à disposição na sede da UGL-PDRS, situada na Avenida Professor 

Frederico Hermann Júnior n.º 345 – prédio 6 (sala 203) – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP, 

telefone (11) 3133-3976. 

 


