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1

APRESENTAÇÃO

Este Plano de Trabalho refere-se ao serviço de “Elaboração do Plano de Manejo do
Monumento Natural do Itabira”, conforme contrato assinado entre a Empresa Transmissora
Capixaba (ETC) e a Azurit Engenharia e Meio Ambiente.
O referido Plano tem como objetivo principal delimitar o escopo de trabalho, definir as datas
principais das etapas do serviço, apresentar a metodologia, o cronograma das atividades e os
produtos a serem entregues, bem como exibir a matriz de responsabilidades e a equipe
responsável.

2

DATAS PRINCIPAIS

Nesta sessão, são apresentadas as principais datas e as respectivas atividades programadas
para a Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural do Itabira (MONAI), localizado
no município de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo.
Os principais marcos são apresentados na sequência.
• Julho/2020 – Assinatura do contrato.
• Agosto/2020 – Definição da equipe de trabalho e organização de base de dados.
• Agosto/2020 - Envio do Plano de Trabalho e realização de atividade de campo para

reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Cachoeiro
do Itapemirim e reconhecimento do território da unidade de conservação (UC).
• Setembro/2020 – Entrega do Relatório de Campo (abordando as decisões tomadas na

reunião de organização do planejamento e os principais pontos observados durante o
reconhecimento de campo).
• Novembro/2020 – Entrega da Caracterização Ambiental da Unidade de Conservação e

da área de estudo, incluindo uma pasta digital com textos descritivos, registros
fotográficos, mapas temáticos e bases geoespaciais e bibliografias.
• Janeiro/2021 – Envio do Relatório do Diagnóstico Participativo.
• Fevereiro/2021 – Elaboração e envio do Guia do Participante e consolidação do Atlas

Cartográfico (dados geoespaciais).
• Março/2021 – Entrega do Relatório da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo e das

versões preliminares do Plano de Manejo do MONAI, incluindo o zoneamento da UC.
• Abril/2021 – Entrega da versão final do Plano de Manejo do MONAI.

As demais datas do projeto estão apresentadas no Cronograma Físico, apresentado no
Capítulo 6 (PRAZO).
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3

ESCOPO TÉCNICO

Para a elaboração do Plano de Manejo do MONAI, em consonância com o Termo de
Referência enviado, será utilizada uma abordagem inovadora, cuja referência encontra-se
articulada com a metodologia proposta pelo ICMBio para Unidades de Conservação Federais,
conforme a Instrução Normativa nº 7, de 21 de dezembro de 2017 (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2017), e a experiência estadunidense com o Foundation Document do National
Park Service, que orientaram a construção do Roteiro Metodológico para Elaboração e
Revisão de Planos de Manejo das Unidades de Conservação Federais (ICMBIO, 2018). Tratase de um modelo menos rígido e mais dinâmico, com potencial de execução em menos tempo
e menor investimento financeiro, propiciando maior agilidade na elaboração e revisão do
documento, aumento na efetividade da gestão e ampla participação e engajamento social das
comunidades locais com a unidade de conservação.
As etapas e atividades previstas para a elaboração do Plano de Manejo do MONAI estão
listadas a seguir.
3.1 1ª Etapa: Organização do Planejamento, Reconhecimento de Campo e Reunião do
Conselho Consultivo do MONAI
Nesta etapa, ocorrerá a primeira reunião técnica entre a Equipe de Planejamento (EP), que
inclui membros do Conselho Consultivo do MONAI, servidores da Semma e do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e a equipe da Azurit. O encontro terá
duração de cinco (5) dias e será realizado na sede da Semma, em Cachoeiro do Itapemirim.
Nessa reunião técnica, será apresentada a minuta do plano de trabalho e serão definidas as
atividades para elaboração do plano de manejo e designados os responsáveis pela sua
execução. Ainda, ocorrerão a discussão das metodologias a serem utilizadas nos
levantamentos de dados, nas reuniões do diagnóstico participativo e nas oficinas e a
elaboração da matriz de organização do processo de planejamento. Ademais, será realizado
uma atividade de reconhecimento de campo na região em que está inserida a UC.
Ainda nesta etapa, será realizada uma reunião com o Conselho Consultivo da UC, para
apresentação do Plano de Trabalho e levantar contribuições dos representantes para o
planejamento das ações a serem desenvolvidas.
Os produtos previstos para esta etapa são os seguintes:
• Plano de Trabalho das atividades, indicando responsáveis, prazos, meios envolvidos,

providências, produtos de cada etapa; e,
• relatório abordando as decisões tomadas na reunião de organização do planejamento,

os pontos de destaque observados no reconhecimento de campo e as discussões e
decisões tomadas na reunião com o Conselho Consultivo da UC.
3.2

2ª Etapa: Caracterização Ambiental da Unidade de Conservação

Esta etapa consistirá no levantamento, organização e consolidação de dados e informações
secundárias disponíveis para construção do documento de “Caracterização Ambiental do
MONAI”, de acordo com as seguintes atividades:
• coleta e análise das informações disponíveis sobre a UC (levantamento de dados

secundários e informações em artigos científicos, relatórios técnicos, estudos
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ambientais, bancos de dados disponíveis em bases públicas de dados, bibliotecas de
universidades e órgãos licenciadores, plano de manejo anterior da UC);
• organização, tratamento e análise da base de dados geoespaciais para a UC;
• incorporação de dados e informações de estudos técnicos realizados e elaboração do

documento de Caracterização Ambiental da UC, com base nas informações levantadas;
• elaboração dos mapas temáticos, no âmbito do Atlas Cartográfico, para subsidiar a

elaboração do Plano de Manejo.
Os produtos previstos para esta etapa são os seguintes:
• documento de Caracterização Ambiental da UC e de sua região de inserção;
• pasta digital contendo os arquivos dos dados, pesquisas, planos, projetos e outras

fontes de informações levantados, assim como a base de dados geoespaciais;
Obs.: O arquivo com a base de dados geoespaciais conterá os dados organizados
separadamente, com cada camada em uma pasta específica, utilizando nomenclatura que
permita a fácil identificação do dado.
• arquivo formato “.qgz” (formato de projeto para o software livre QGIS) e um arquivo em

formato “.gpkg” (arquivo tipo “Map Package”, formato de base de dados livre) contendo
todos os dados levantados;
• caracterização e mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo; e,
• imagens de satélite da área de referência disponíveis obtidas e corrigidas e ortofotos

obtidas, corrigidas e articuladas em mosaico para a área de referência.
Cumpre ressaltar que os dados geoespaciais serão elaborados nos formatos “.qgz” e “PDF”,
sendo os arquivos “.qgz” com “layout de impressão” com o nome do respectivo mapa.
Ademais, para subsidiar reuniões posteriores, serão impressos os seguintes mapas
temáticos:
• Mapa de Geologia, Geomorfologia e Topografia;
• Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal; e,
• Mapas de Vegetação.

3.3 3ª Etapa: Diagnóstico Participativo, Definição das Zonas Passíveis de Ocorrer e
Seleção das Normas Pertinentes para as UCs e Elaboração do Guia do Participante
A etapa de Diagnóstico Participativo envolve a realização de reuniões abertas com os
interessados que residem ou atuam na região da UC e reuniões setoriais com membros dos
diferentes segmentos sociais e usuários dos recursos existentes no território. Os objetivos
principais do diagnóstico são: envolver a sociedade no processo de elaboração do Plano de
Manejo e obter de informações para subsidiar o diagnóstico, o zoneamento e a definição das
normas da UC.
As reuniões ocorrerão em diferentes localidades e com o envolvimento de diferentes grupos
de interesse nas unidades de conservação, tais como os servidores da Semma responsáveis
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pela elaboração do Plano de Manejo, representante do ICMBio, associações comunitárias,
moradores locais, instituições de pesquisa, instituições públicas, gestores municipais,
estaduais e federais, setores empresariais e sociedade civil organizada.
Os produtos previstos para esta etapa são os seguintes:
• relatório das reuniões abertas e setoriais, contendo registros fotográficos, listas de

presença, texto descritivo a respeito dos temas abordados nas reuniões e mapas
falados referentes aos usos do território, analisando as convergências e divergências
de uso da área, conflitos identificados, áreas de relevância ambiental, entre outras
questões;
• espacialização da proposta de zoneamento;
• proposta para a realização da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo com toda a

logística definida (quando, onde, quem, contatos, como, justificativas);
• proposta de memorial descritivo dos limites da UC e da Zona de Amortecimento, com

mapas e justificativa textual;
• elaboração do Guia do Participante, com as informações dos levantamentos realizados

e das reuniões que compõem o Diagnóstico Participativo. O Guia será elaborado
conforme modelo a ser fornecido pela Semma, que, após a finalização da elaboração,
será avaliado pela Equipe de Planejamento e será impresso somente após sua
aprovação pela Semma;
• impressão colorida, frente e verso, de trinta Guias do Participante para a Oficina de

Elaboração do Plano de Manejo, após sua aprovação pela Equipe de planejamento;
• mapas temáticos atualizados após as reuniões setoriais e com a Equipe de

Planejamento; e,
• mapas de uso e ocupação do solo e de curvas de nível atualizados para a Oficina de

Elaboração do Plano de Manejo.
3.4

4ª Etapa: Oficina de Elaboração do Plano de Manejo do MONAI

Nesta etapa, serão realizadas as seguintes atividades:
•

planejamento das atividades prévias à Oficina de Elaboração do Plano de Manejo;

•

realização da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo, em encontro presencial com
duração prevista de cinco (5) dias;

•

elaboração das versões prévias e final do Plano de Manejo do MONAI; e,

•

apresentação do plano de manejo em reunião com o Conselho Consultivo do MONAI.

Durante a realização da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo, os elementos prioritários
que serão definidos para composição do referido Plano encontram-se listados a seguir e
ilustrados na Figura 3.1.
•

Componentes Fundamentais:
o

Propósito;
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•

o

Significância; e,

o

Recursos e Valores Fundamentais.

Componentes Dinâmicos:
o

Atlas de Dados Geoespaciais da Unidade de Conservação;

o

Subsídios para Interpretação Ambiental; e,

o

Necessidade de Planejamento de Dados.

• Zoneamento e Normas:

o

Zonas de Manejo;

o

Atos Legais e Administrativos; e,

o

Normas Gerais.

Figura 3.1 – Elementos do Plano de Manejo.
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2017).

O propósito da UC remete à razão específica pela qual a unidade foi criada, segundo as
diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (BRASIL,
2000), fornecendo os critérios fundamentais para avaliar todas as possíveis ações de manejo
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na área. Para a definição do propósito, serão realizadas abordagens participativas com os
envolvidos com a oficina, tendo como base duas questões norteadoras:
• qual o motivo de criação da UC?; e,
• qual a razão de sua existência?

Diretamente associado ao propósito, avança-se para a definição da (s) significância (s) da
UC. Nesse momento, serão delineados os valores e qualidades excepcionais que justificam
o enquadramento da unidade ao SNUC. Para tanto, será realizada uma dinâmica interativa,
em que os participantes discutirão os motivos que levam o MONAI a ser especial e único, nos
contextos local, regional e nacional. Ao término dessa etapa, serão elencados os aspectos
ambientais, culturais, históricos, paisagísticos, entre outros, que, em conjunto, são
representativos de toda a UC e que estão diretamente ligados ao propósito e significância
da unidade de conservação – os recursos e valores fundamentais.
Em seguida, serão demarcados os componentes dinâmicos. Tratam-se de subsídios para
interpretação ambiental, que serão construídos com base no propósito e na significância da
UC, das necessidades de planejamento e dados e da inserção de dados geoespaciais no
atlas da unidade de conservação.
Por fim, serão delimitadas as zonas de manejo, os atos legais e administrativos da UC e as
normas gerais do MONAI.
Os produtos previstos para esta etapa são os seguintes:
• relatório da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo contendo registros fotográficos,

listas de presença e textos descritivos a respeito dos temas abordados nas reuniões;
• versões preliminares do Plano de Manejo do MONAI; e,
• zoneamento da unidade (arquivos digitais).

3.5

5ª Etapa: Aprovação do Plano de Manejo do MONA Itabira

Esta etapa inclui o fechamento do Plano de Manejo, quando será realizada a apresentação
para o Conselho Consultivo da UC e a adequação do documento aos ritos de aprovação
interna na Semma.
A apresentação do Plano de Manejo ao Conselho Consultivo do MONAI ocorrerá em reunião
ordinária ou extraordinária, a ser convocada pela Semma, e contará com a participação do
Coordenador Técnico da Azurit – que registrará as sugestões de modificação no Plano de
Manejo, esclarecer possíveis dúvidas e apoiar a equipe da Semma no que for necessário,
além da participação do Especialista em Geoprocessamento, da Moderadora e do Relator.
Ademais, nesta etapa, será elaborada a quarta versão do Plano de Manejo, bem como os
Planejamentos Específicos, consolidando as considerações realizadas pela EP, emitidas
durante reuniões realizadas na etapa anterior, e pelo Conselho Consultivo do MONAI.
A quarta versão do Plano de Manejo será encaminhada para análise da EP e, depois de
aprovada, será encaminhada à Semma para aprovação. Esta será responsável pela
aprovação técnica final do Plano de Manejo e por conduzir a tramitação do plano até a
publicação do decreto de aprovação do documento.
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Após a publicação do supracitado decreto, a equipe da Azurit irá realizar a editoração e a
impressão do Plano de Manejo. Será elaborado, ainda, um material de divulgação em formato
de cartilha, com linguagem acessível ao público de interesse da UC, contendo as principais
informações do Plano de Manejo e dos Planejamentos Específicos, especialmente aquelas
de divulgação das unidades e relacionadas ao ordenamento do uso do território e dos recursos
naturais. A cartilha será, na sequência, enviada para análise e aprovação da Semma e,
posteriormente, será providenciada a impressão de 50 exemplares do material, com qualidade
gráfica equivalente às cartilhas já elaboradas pela UC.
Os produtos previstos para esta são os seguintes:
• 4ª versão do Plano de Manejo, a ser entregue a Semma;
• versão final do Plano de Manejo do MONAI;
• Atlas de Dados Geoespaciais da Unidade de Conservação atualizado, incluindo os

arquivos vetoriais e matriciais referentes aos temas (camadas) trabalhados e contendo
o zoneamento da unidade de conservação; e,
• elaboração e impressão de 50 cartilhas de divulgação do Plano de Manejo do MONAI.

4 INSUMOS BÁSICOS E DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATANTE
Para início da prestação dos serviços que se encontram detalhados neste Plano de Trabalho,
a Azurit Engenharia e Meio Ambiente necessitará dos seguintes insumos básicos, sem
prejuízo de outros que, porventura, se fizerem necessários no curso dos trabalhos:
• decreto de criação da unidade de conservação e demais legislações pertinentes;
• versão anterior do Plano de Manejo do MONAI;
• dados geoespaciais disponíveis referentes à unidade de conservação, em formato

shapefile e/ou .kml;
• contatos dos membros do Conselho Consultivo da unidade de conservação;
• autorização e liberação da área de estudo;
• cópia digital ou impressa de relatórios técnicos e quaisquer outros estudos correlatos já

elaborados na área da unidade de conservação e em sua região de inserção; e,
• toda e qualquer documentação de posse da CONTRATANTE e dos demais envolvidos

que possa auxiliar na elaboração dos estudos aqui propostos.
Ressalta-se que a disponibilização dos insumos aqui descritos é condição sine qua non para
o início dos trabalhos e contagem do prazo estimado.

5

EXCLUSÕES

Ficam, portanto, expressamente excluídas deste serviço quaisquer outras atividades que não
estejam especificamente mencionadas neste documento ou aquelas que foram objeto de
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exclusão descritas no Escopo Técnico desta proposta. Estão excluídos desta proposta os
itens listados a seguir.

6

•

Entrega, divulgação e/ou apresentação de quaisquer materiais de comunicação da
CONTRATANTE que não possuem relação com o escopo técnico aqui apresentado.

•

Custos com cartórios.

•

Pagamentos de quaisquer taxas ou emolumentos referentes aos estudos aqui
apresentados.

•

Quaisquer outros estudos que não foram mencionados no escopo técnico desta
proposta.

PRAZO

Conforme o cronograma apresentado na Tabela 6.1, as atividades necessárias para a
elaboração do Plano de Manejo do MONAI serão desenvolvidas no período de nove (9) meses,
contados a partir do mês de assinatura do contrato.
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Tabela 6.1 - Cronograma geral de atividades referentes à “Elaboração do Plano de Manejo do MONAI”.
2020
ETAPAS

-

ATIVIDADES

Jul

Ago

Set

2021
Out

Nov

Dez

Assinatura do contrato

1ª ETAPA

Organização do planejamento, reconhecimento de campo e reunião com o Conselho
Consultivo do MONAI.

2ª ETAPA

Caracterização Ambiental do MONAI.

3ª ETAPA

Diagnóstico Participativo (reuniões abertas, reuniões setoriais, reunião do Conselho
Consultivo) e elaboração do Guia do Participante.

4ª ETAPA

Realização da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo e elaboração das versões
prévias do Plano de Manejo do MONAI.

5ª ETAPA

Aprovação da versão final do Plano de Manejo do MONAI.
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Fev

Mar

Abr
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7

PRODUTOS

Nesta sessão, é apresentada a Tabela 7.1, que contém os produtos previstos para o trabalho
de “Elaboração do Plano de Manejo do MONAI”, de acordo com a data de entrega e do
conteúdo de cada um dos produtos.
Tabela 7.1 - Produtos previstos.
MÊS
1 ago/20

2 nov/20

PRODUTO

CONTEÚDO

Mobilização e planejamento

Plano de Trabalho

Caracterização Ambiental do
MONAI

Coleta e análise das informações disponíveis.
Organização da base de dados geoespaciais para as UC.
Tratamento e análise de dados geoespaciais.
Elaboração da Caracterização da UC, com base nas informações
levantadas, incluindo a incorporação de dados e informações de estudos
técnicos realizados.
Elaboração de mapas temáticos para subsidiar a elaboração do Plano de
Manejo.

3 jan/21

Relatório do Diagnóstico
Participativo

Relatório das reuniões abertas e setoriais.
Consolidação das informações obtidas durantes as reuniões setoriais e dos
mapas falados (situacionais) analisando as convergências e divergências de
uso da área, conflitos identificados, áreas de relevância ambiental.
Espacialização da proposta de zoneamento.
Proposta para a realização da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo.

4 fev/21

Guia do Participante e Atlas
Cartográfico

Elaboração do Guia do Participante, com as informações dos levantamentos
realizados e das reuniões que compõem o diagnóstico participativo, e
consolidação do Atlas e Banco de Dados de Informações Geoespaciais.

5 mar/21
6 abr/21

Relatório da Oficina para
Relatório da Oficina do Plano de Manejo, contendo registros fotográficos,
Elaboração do Plano de Manejo listas de presença e relato integral dos temas abordados nas reuniões.
Versão final do Plano de Manejo
Produto final - versão final do Plano de Manejo do MONAI.
do MONAI
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Matriz de Responsabilidades referente à Elaboração do Plano de Manejo do MONAI é
apresentada na Tabela 8.1.
Tabela 8.1 - Matriz de responsabilidades.
CONTRATANTE
EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA (ETC)
Rua José Braz de Mendonça, 13, Bairro Centro, Rio Novo do Sul/ES - CEP: 29290-000
Profissional

Função

Telefone

E-mail

Marcos Vinicius Oliveira dos Santos

Contratante

(65) 2193-0345

mvsantos@tmesa.com.br

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMMA) DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Av. Monte Castelo, 60, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29307-206
Profissional

Função

Telefone

E-mail

Fabiana Ramos Dias Caçador

Coordenação

(28) 3155-5327

frdcacador@gmail.com

CONTRATADA
AZURIT ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
Av. Carandaí, 288, 2º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG - CEP: 30130-060
Equipe

Função

Luciano Cota

Coodenador Geral

André Rocha Franco

Coordenador Técnico

Telefone

E-mail
luciano@azurit.com.br
andre@azurit.com.br

(31) 3277-5722
Vitor Malsá

Especialista em Geoprocessamento

vitormalsa@azurit.com.br

Marina Sanches

Gerente Administrativa

adm@azurit.com.br

Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. (31) 3227-5722 | www.azurit.com.br

14

Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural do Itabira (MONAI)
Empresa Transmissora Capixaba (ETC)
Plano de Trabalho

9

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 19 jul. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9985.htm>
Acesso em: 05 ago. 2020.
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio). Nova
abordagem para elaboração de Planos de Manejo. COMAN/CGCAP/DIMAN. Apresentação
multimídia. 2017.
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio).
Roteiro metodológico para elaboração e revisão de planos de manejo das unidades de
conservação federais. (Orgs.) D'AMICO, A. R.; COUTINHO, E. O.; MORAES, L. F. P.
Brasília, DF, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 2018. 208
p. Disponível em:
<https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/downloads/roteiro_metodolog
ico_elaboracao_revisao_plano_manejo_ucs.pdf>. Acesso em 05 ago. 2020.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). Instrução Normativa n° 07, de 21 de dezembro de 2017.
Estabelece diretrizes e procedimentos para elaboração e revisão de planos de manejo de
unidades de conservação da natureza federais. Brasília, DF. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57216558>.
Acesso em: 05 ago. 2020.

Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. (31) 3227-5722 | www.azurit.com.br

15

