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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ANÁLISE DE  RISCO DE 

ESPÉCIES COM POTENCIAL DE INVASÃO E MINISTRAR CURSO  SOBRE ESSE TEMA  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Número: 03/2012 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

2.1. Contratante 

Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

Microbacias II na SMA – UGL/PDRS – SMA 

 
2.2. Endereço 

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

2.3. Nome do responsável 

Helena de Queiroz Carrascosa von Glehn 

 

3. METODOLOGIA DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO 

Seleção de Consultores Individuais 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. 

 

4. ANTECEDENTES 

4.1 Aspectos gerais do projeto 

O Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Agricultura e Abastecimento 

(SAA) e do Meio Ambiente (SMA), está executando projetos que visam ampliar a 

sustentabilidade da atividade rural de maneira articulada – Projeto Microbacias e 

Projeto de Recuperação das Matas Ciliares, apoiados pelo GEF, são exemplos neste 

sentido.  
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A implementação desses projetos permitiu identificar questões que têm sido 

consideradas necessárias ao pleno desenvolvimento rural do Estado e que deverão 

ser objeto do Projeto Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável: 

- Competitividade da produção da agricultura familiar: apesar da importância 

econômica da produção agrícola familiar, há fatores que têm impedido seu 

desenvolvimento e a inclusão de produtos no mercado. Por exemplo: infraestrutura 

insuficiente ou inadequada, que provoca deficiências na estocagem e escoamento da 

produção; altos custos de transporte; acesso limitado a crédito; dificuldades de 

organização entre os produtores; pouca informação sobre a demanda de mercado, 

dificuldade na negociação com grandes empresas; padronização dos produtos. 

- Sustentabilidade ambiental da produção agrícola: a adequação ambiental das 

propriedades, com a proteção dos mananciais e de importantes remanescentes de 

vegetação nativa, tem sido considerada essencial para que a atividade agrícola seja 

sustentável em longo prazo e garanta a competitividade a ser alcançada. As áreas de 

menor aptidão agrícola no Estado de São Paulo, mais frágeis do ponto de vista 

ambiental, têm menor valor de mercado e, por esta razão, são tradicionalmente 

ocupadas por produtores familiares.   

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, instituído pelo Decreto 56.449 de 29 

de novembro de 2010, está sendo realizado por meio de uma parceria entre a 

Secretaria de Agricultura, representada pela Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (CATI), e a Secretaria do Meio Ambiente, representada pela Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN). O Projeto será viabilizado por meio de 

um instrumento específico de financiamento do Banco Mundial no valor de US$ 78 

milhões para um período de cinco anos. O custo total estimado é de US$ 130 milhões, 

incluindo US$ 52 milhões de contrapartida do Estado de São Paulo.  

O Projeto visa 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. 

Este objetivo será alcançado por meio de atividades organizadas em três 

componentes: 

 



 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
Unidade de Gestão Local – UGL 

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II 
 

Subprojetos Ambientais –TdR Análise de Risco de 30 spp Página 3 

 

Componente 1 – Apoio a Iniciativas de Negócios dos Agricultores Familiares, 

desenvolvido pela CATI, que envolverá investimentos para iniciativas de negócios e 

ações voltadas ao fortalecimento das organizações. 

Componente 2 – Fortalecimento das Instituições Públicas e Infraestrutura Municipal 

que contempla: 

o Ações da CATI voltadas ao desenvolvimento de Políticas Públicas, 

monitoramento de mercado e extensão rural e ao fortalecimento da 

infraestrutura municipal de estradas; 

o Ações da CBRN visando fortalecer a competitividade, em longo prazo, dos 

pequenos produtores familiares, promovendo o manejo sustentável dos 

recursos básicos para a produção (solo, água e biodiversidade). Essas ações, 

subcomponente 2.3 “Sustentabilidade Ambiental”, foram estruturadas prevendo 

duas atividades-fim (Pagamento por serviços ambientais e Subprojetos-

Ambientais) e três atividades-meio: Capacitação e Mobilização, Fortalecimento 

da Gestão Ambiental e Fortalecimento da estrutura estadual para oferta de 

sementes de espécies nativas.  

Componente 3 – Gestão do Projeto, que será desenvolvido conjuntamente pela CATI 

e CBRN, sendo relativo ao acompanhamento físico e financeiro do projeto, à 

avaliação de impactos do projeto, avaliação ambiental e auditoria. 

 

4.2 Informações sobre o Subcomponente 2.3  

Esse subcomponente fortalecerá a competitividade, em longo prazo, dos pequenos 

agricultores, 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.  

Este subcomponente foi estruturado em três grandes atividades:  

a) “Gestão e Educação Ambiental em áreas rurais” que compreende ações voltadas 

para: “Capacitação e Mobilização”, “Fortalecimento da Gestão Ambiental” e 

“Fortalecimento da Estrutura Estadual para Oferta de Sementes”.  

b) “Subprojetos Ambientais – piloto” e  

c) “Pagamento por Serviços Ambientais”  
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O pagamento por serviços ambientais, ao promover a recuperação e a restauração de 

serviços ecossistêmicos no Estado, trará impactos positivos para a produtividade e 

sustentabilidade das práticas agrícolas. Além disso, propiciará um aumento na renda 

dos produtores, principalmente em relação às parcelas das propriedades que possuem 

baixo potencial agropecuário e alto potencial de prestação de serviços ecossistêmicos. 

Essa renda extra aportará recursos adicionais para que os produtores invistam na 

competitividade de seus negócios, favorecendo o acesso ao mercado.  

A atividade “Subprojetos Ambientais – piloto” prevê a ampliação do potencial de 

exploração econômica e da competitividade da produção rural familiar em áreas com 

baixa aptidão agrícola (de interesse ou com restrição ambiental), por meio do apoio 

financeiro a projetos demonstrativos, como exploração do pinhão, do fruto do palmito, 

apicultura, plantas medicinais, viveiros de mudas de espécies nativas, turismo rural, 

sistemas agroflorestais e silvopastoris, entre outras.  

Atualmente as espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa 

de perda de biodiversidade, causando alteração em ciclos ecológicos, dificultando a 

recuperação de ecossistemas naturais e provocando a eliminação de espécies 

nativas. Espécies exóticas invasoras podem causar prejuízos não só ao ambiente 

natural, como também à economia e à saúde, sendo capazes de provocar impactos 

sociais e culturais. As invasões ocorrem acidentalmente ou propositadamente: 

espécies são introduzidas com fins econômicos ou são transportadas acidentalmente.  

A questão das espécies exóticas com potencial de invasão é objeto da Deliberação 

Normativa Consema 02/2011 que, em seu  Artigo 5º, estabelece que  “os órgãos 

estaduais competentes deverão, por ato próprio, adotar as medidas preventivas e de 

controle necessárias para evitar a introdução, o estabelecimento e a dispersão das 

espécies exóticas com potencial de bioinvasão”.  

Os técnicos da SMA que irão participar da seleção e do acompanhamento dos 

subprojetos ambientais devem estar capacitados quanto ao tema, uma vez que as 

propostas podem prever o uso de espécies exóticas com potencial de invasão. 

 

5. OBJETIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

Os objetivos da consultoria são realização de análises de risco de 30 espécies 

exóticas, a fim de avaliar seu potencial invasivo e capacitar técnicos para a realização 

de análise de risco de espécies exóticas. 
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A capacitação será realizada por meio de curso com carga horária de 16 horas para 

público estimado em 30 técnicos da área ambiental do Estado de São Paulo. 

 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSULTOR 

6.1. Análise de risco de 30 espécies selecionadas p elo contratante 

O consultor deverá realizar a análise de risco de 20 espécies vegetais e 10 espécies 

animais, selecionadas pela Contratante com base na lista indicativa elaborada pela 

SMA, utilizando para isso protocolos de análise risco já existentes ou adaptando-os, 

quando necessário.  

As adaptações deverão ser voltadas a ampliar a agilidade e facilidade de aplicação, de 

modo a otimizar sua aplicação pelo Estado. 

Todas as informações utilizadas para a elaboração/adaptação dos protocolos deverão 

compor os relatórios a serem entregues à contratante. 

 

6.2. Curso sobre análise de risco de espécies anima is e vegetais 

A capacitação de técnicos para a realização de análise de risco de espécies exóticas, 

a ser realizada pelo consultor contratado, deverá focar na aplicação de protocolos de 

análise de risco, mas deverá também abranger aspectos conceituais, como princípios 

e critérios que norteiam a criação dos protocolos e aspectos práticos, como 

necessidades de adaptação e limites de aplicação.  

 

6.2. 1. Elaboração de material  

Deverá ser elaborado material didático, tal como apostila, cartilha e apresentação 

expositiva, para utilização no curso desenvolvido especificamente para o público-alvo.  

Deverá ser também fornecido para os participantes o programa do curso, com 

conteúdo, indicação de docente, horários, bibliografia, previamente aprovado pela 

contratante. O conteúdo do material deverá ser discutido e aprovado pela contratante. 

A impressão do material ficará a cargo da contratante. Deverá ser informado à 

contratante a infraestrutura necessária para a realização do curso. 
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6.2.2 Curso 

O curso deverá contemplar a realização de exercícios práticos e discussão, além de 

aula expositiva. O programa do curso deverá ser aprovado pela contratante. 

Os exercícios deverão ser realizados com base em espécies exóticas com potencial 

de invasão já detectadas em ambientes naturais no Estado de São Paulo. Caso seja 

necessária a utilização de software específico, a contratante deverá ser avisada por 

ocasião da assinatura do Contrato. 

O curso deverá prever uma avaliação final, cuja análise deverá compor o relatório. 

A contratante se encarregará de organizar as listas de presença. 

O curso deverá ser realizado após 40 dias da assinatura do contrato. 

6.2.3 Relatório do curso 

Deverá ser entregue à contratante relatório sintético do curso, incluindo análise da 

avaliação, lista de presença, fotos, aspectos positivos e negativos, além de sugestões 

de aprimoramento. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultados dos trabalhos de consultoria objetos deste TdR, espera-se:  

1) Avaliação do risco de invasão das 30 espécies selecionadas; 

2) Técnicos aptos à realização de análise de risco tanto de espécies vegetais 

quanto animais.  

 

8. PRODUTOS E PRAZOS 

Produto  geral  
 

Descrição  Prazos  

Produto 1 Relatório de avaliação de risco de 10 
espécies vegetais 

20 dias após a 
assinatura do contrato 

Produto 2 Proposta de material didático a ser 
utilizado no curso sobre análise de risco 

30 dias após a 
assinatura do contrato 

Produto 3 Relatório de avaliação de risco de mais 
10 espécies vegetais 

45 dias após 
assinatura do contrato 

Produto 4 Relatório do curso realizado 60 dias após a 
assinatura do contrato 

Produto 5 Relatório da avaliação de risco das 10 
espécies animais 

90 dias após a 
assinatura do contrato 



 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
Unidade de Gestão Local – UGL 

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II 
 

Subprojetos Ambientais –TdR Análise de Risco de 30 spp Página 7 

 

  

A entrega dos produtos deve respeitar a ordem anteriormente descrita e somente será 

aceito um produto subsequente caso a entrega do anterior esteja em conformidade 

com as exigências do contrato celebrado entre as partes. Os relatório que serão 

apresentados deverão ser sintéticos: 4 relatórios de até 5 páginas, contendo uma 

síntese das atividades desenvolvidas  e avaliação sobre as mesmas. 

O contratante terá prazo de cinco dias para se posicionar quanto à aceitação do 

produto.  

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Todos os produtos deverão ser entregues em uma via impressa e em uma versão 

digital (esta última compatível com aplicativos do pacote Microsoft Office 2003, mapas 

em .shp, tabulação dos dados, arquivos de fotos digitais, atas de reuniões, etc.).  

 

10. PERÍODO DA CONTRATAÇÃO 

O prazo estimado para a realização dos serviços descritos é de 90 dias. O cronograma 

de trabalho poderá sofrer ajustes de comum acordo entre a contratante e o consultor, 

mediante justificativa motivada e por escrito. 

 

11. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATANTE  

Será fornecida pelo contratante a estrutura necessária para a realização do curso 

(espaço físico, projetores de imagens, material de escritório, reprodução do material 

didático de apoio e recursos para pagamentos das despesas com alimentação dos 

participantes). Será de responsabilidade da contratante a organização (café e pessoal 

para apoio) e divulgação do curso, bem como o fornecimento de formulário para seu 

registro.  

A contratante também deve disponibilizar os documentos oficiais do projeto, bem 

como lista das espécies exóticas com potencial de invasão que deverão ser objeto da 

análise de risco. 
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12. PERFIL DO PROFISSIONAL  

O profissional deverá ter formação na área de ciências biológicas, com experiência 

comprovada em ciência de bioinvasões, sendo desejável grau de doutorado ou 

equivalente. 

 

13. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DO CO NSULTOR 

A contratante acompanhará e supervisionará a execução dos serviços contratados por 

meio de reuniões periódicas a serem agendadas previamente à entrega do primeiro 

produto. 

 

14. CONDIÇÕES GERAIS 

Todos os resultados dos serviços contratados, incluindo documentação original, 

especificações, programas compilados e fontes, bases de dados, arquivos, tabelas, 

gráficos, fotos, memórias de cálculo e todas as informações obtidas e os métodos 

desenvolvidos no contexto do objeto contratado, serão de propriedade da contratante. 

As despesas de deslocamento, bem como outras despesas necessárias à consultoria, 

serão de responsabilidade do contratado, assim como as obrigações trabalhistas e 

outros tributos.  

A leitura do Manual Operacional do PDRS, disponível no endereço eletrônico 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cbrn é recomendável a quem pretende atender a este 

Termo de Referência, uma vez que no referido documento é possível encontrar uma 

série de informações concernentes aos Subprojetos Ambientais.   

Mais informações estarão à disposição na sede da UGL-PDRS, situada na Av. 

Professor Frederico Hermann Jr. n.º 345 – prédio 12 (2º andar) – Alto de Pinheiros – 

São Paulo – SP, telefone (11) 3133-3976. 

 

São Paulo, 5 de março de 2012 

 

 


