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OBJETIVO
O presente TDR objetiva a contratação de serviços técnicos para a realização de estudo
etnoambiental, para apoiar o resgate e o uso tradicional dos recursos ambientais, étnico e
cultural das comunidades indígenas chiquitanas, com ênfase nos recursos hídricos da TI
Portal do Encantado.
ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Componente 1 – Iniciativas comunitárias sustentáveis e adaptáveis;
Subcomponente 1a – Subprojetos de Gestão de Recursos Naturais.
CONTEXTO
Os chiquitanos atuais se originaram nas reduções da província de Chiquitos nos séculos
XVII e XVIII, onde os jesuítas reuniram inúmeros grupos indígenas e os cristianizaram e
civilizaram durante a colonização espanhola em território hoje do oriente boliviano. Os
conflitos fronteiriços entre Portugal e Espanha no período colonial e depois da
independência entre Brasil e Bolívia levaram muitas famílias e comunidades chiquitanas
a migrarem por isso hoje estão na região sudoeste de Mato Grosso.
O reconhecimento da presença dos índios chiquitanos no Brasil é muito recente e se deu
em decorrência dos estudos da obra do gasoduto entre Brasil-Bolívia em 2004. Estes
estudos indicaram que as comunidades chiquitanas se esfacelaram no decorrer do século
XX perdendo quase todos os seus territórios para empresários da pecuária na região.
Muitos emigraram para espaços urbanos. Mesmo assim estima-se que mais de 2.000
pessoas ainda vivam em comunidades caracterizadas como índios chiquitanos.
Apenas em 2006 essas comunidades indígenas tiveram uma área geográfica reconhecida
e identificada pelo estado brasileiro. O Portal do Encantado foi declarado Terra Indígena
chiquitana com 43 mil hectares. Desta área os chiquitanos só tem o domínio efetivo de
cinco (5) mil hectares.
O reconhecimento da identidade indígena pelos chiquitanos é um fenômeno recente nas
comunidades rurais e urbanas em Mato Grosso. O contexto de conflito com os
latifundiários apresenta uma série de desafios aos chiquitos como é a redescoberta, a
reconstrução e a afirmação de sua identidade sociocultural. No longo processo de
colonização, a junção de indígenas de povos e culturas diferentes nas comunidades
reducionais, formou-se uma nova etnia: o Chiquito. Após a independência com o fim do
regime reducional os povoados chiquitos receberam interferências que levaram a
desterritorialização, dispersão e de aculturação deste povo. Esses são alguns dos
problemas a serem enfrentados pelo projeto.
O território reconhecido, mas não demarcado encontra-se altamente antropizado. Seis (6)
médias e grandes fazendas mantêm posses na área e causaram, ao longo do tempo,
desmatamento e degradação das terras e das nascentes dos córregos na parte alta do
território em cima da Serra de Santa Bárbara. O projeto pretende identificar, caracterizar
a situação dos recursos hídricos da TI enfrentar o problema da degradação das nascentes
do córrego Fazendinha que banha a aldeia Fazendinha, mas abastece todas as
comunidades da TI Portal do Encantado, inclusive o Pelotão Especial de Fronteira do
Exército. Suas nascentes estão em estado avançado de degradação em decorrência das
pastagens e o pisoteio do gado que tem acesso direto a elas.

JUSTIFICATIVA
O Território Indígena chiquitano do Portal do Encantado vem sofrendo severas alterações
em seu ambiente natural, social e cultural ao longo dos anos. Sendo assim, considerou-se
a necessidade de fazer um estudo etnoambiental, com ênfase nos recursos hídricos,
sensibilizando e fortalecendo a relação homem-natureza em vista de atividades de
restauração ecológica.
A execução deste estudo visa promover o fortalecimento e a reafirmação sociocultural e
ambiental das comunidades envolvidas, compreendendo a importância dos múltiplos usos
das águas do córrego Fazendinha nas aldeias Fazendinha, Acorizal, Central, Paama
Mastakama (Lua Bonita) todas na TI Portal do Encantado, sempre utilizadas como fonte
de vida no passado até os dias atuais em estão ameaçadas de contaminação e
desaparecimento.
ABRANGÊNCIA
O projeto atuará na esfera de toda Terra Indígena Portal do Encantado, mas vai incidir
diretamente nas comunidades, Aldeia Fazendinha e Aldeia Acorizal. Indiretamente serão
beneficiadas outras comunidades como as aldeias Central, Paama Mastakama (Lua
Bonita), Vila Nova Barbecho, Morrinhos. A terra indígena Portal do Encantado se estende
por três municípios: Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Porto
Esperidião, na Região Sudoeste do estado de Mato Grosso.
ATIVIDADES
O consultor contratado para realizar o estudo, com foco no levantamento hídrico da TI
Portal do Encantado, em conjunto com uma equipe do arranjo local deverá dar conta de
uma série de atividades que caracterizarão esta pesquisa. O estudo com base
etnoambiental propiciará a obtenção de uma completa descrição da situação das nascentes
e cursos de água e os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos existentes na TI Portal
do Encantado.
As atividades que o consultor terá que realizar para executar o estudo são:
1 – Elaborar um Plano de Trabalho a partir das orientações repassdas pela representante
legal Coordenação do projeto (CTA), detalhando a metodologia a ser utilizada, bem como
as ações a serem desenvolvidas para a execução do estudo proposto;
2 - Realizar nas Associações das aldeias envolvidas direta e indiretamente duas
oficinas/reuniões com as pessoas para informá-las sobre a proposta do estudo,
convidando-as a participar e colaborar nesta pesquisa, explicando a metodologia a ser
utilizada, as atividades a serem realizadas e constituindo uma agenda de trabalho de
campo com elas;
3 - Realizar um Seminário com todos os parceiros para nivelamento do estudo e
construção de estratégias de envolvimento local;
4 - Realizar atividades de campo conforme agendadas para a coleta de dados e
informações por meio de entrevistas, filmagens, fotografias e o levantamento de dados
cartográficos, de imagens e de pontos geo-referenciados em campo, necessários para
consolidação dos relatórios.
5 – Mapear e identificar os principais pontos de áreas degradadas, seja de solo, seja de
água, no território do Portal do Encantado;
6 - Concluir o estudo e repassá-lo à coordenação do subprojeto para a impressão e
divulgação dos resultados.
7– Identificar, lista, caracterizar os usos da água na área de influência das atividades
econômicos no território, bem como suas potencialidades atuais e futuras.

PRODUTOS
1 - Plano de Trabalho detalhado contendo a proposta metodológica e o cronograma de
trabalho;
2 - Relatório intermediário descritivo, abrangendo o levantamento:
• Situação dos recursos naturais de biodiversidade com ênfase nos recursos
hídricos;
• Identificação no mapa das áreas degradadas de solo e água;
• Histórico da utilização tradicional dos recursos hídricos da região, de como era a
situação antes e como está hoje, englobando as principais discussões sobre a as
causas e consequências dos problemas diagnosticados;
• Análise das entrevistas e identificação dos principais desafios enfrentados durante
a realização do estudo;
• Mapas da TI com todos os recursos hídricos identificados, sua situação de
degradação e situação do uso. O mesmo para as áreas de solo degradados;
3 - Relatório final elaborado, contendo o estudo sobre os recursos naturais, com imagens,
coordenadas, mapa de localização, material fotográfico, com ênfase nos recursos hídricos
e recomendações de recuperação das áreas de solo e recursos hídricos degradados.
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
Os produtos devem ser apresentados em Língua Portuguesa (Brasil) e deverão ser
objetivos, com linguagem clara e didática, propiciando uma perfeita compreensão.
Deverão estar em consonância com o cronograma de trabalho estabelecido no Contrato e
com este Termo de Referência.
Os produtos especificados neste TDR deverão ser apresentados a Associação do Centro
de Tecnologia Alternativa - CTA, na pessoa do coordenador e/ou representante legal do
“Projeto de fortalecimento ao desenvolvimento territorial das aldeias indígenas
chiquitanos em Pontes e Lacerda MT”, Sr. Ságuio Moreira Santos e para o Centro de
Agricultura Alternativa, antecipadamente à data de entrega estipulada, por e-mail, sob a
forma de minuta, para análise.
Uma vez aprovado, deverá ser entregue de forma definitiva, em 02 (duas) vias originais
impressas (papel formato A4, encadernados com capa plástica e espiral) e com o conteúdo
gravado em meio magnético, nos softwares definidos pela Associação do Centro de
Tecnologia Alternativa.
O prazo de análise dos documentos, pelo Contratante, será de até 10 (dez) dias após a
entrega do produto.
PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo total para a realização dos serviços previstos neste Termo de Referência é de
quatro meses conforme cronograma a seguir:
PRODUTO/ 1
MÊS
X
RT – 1
RT - 2
RT - 3

2

3

4

X
X

Os períodos acima determinados para a realização dos serviços previstos no presente
Termo de Referência serão contados a partir da data de assinatura do contrato.
PERCENTUAIS DE PAGAMENTOS POR PRODUTOS
Encontra-se incluída nos custos a remuneração dos serviços, bem como todos os encargos
sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.
Os custos com a elaboração dos produtos constantes neste TDR ocorrerão por conta do
contratado.
O pagamento se dará em até 10 dias após a data de aprovação dos relatórios. Caso
necessário, os produtos deverão ser ajustados pelo Contratado sem implicar em despesas
adicionais ao Contratante.
Os pagamentos serão efetuados ao Contratado com base nos Produtos (relatórios
técnicos) apresentados e aprovados pela coordenação do Projeto, em conformidade com
o andamento dos serviços e com o Cronograma de Pagamento dos Produtos especificado
a seguir:
PRODUTOS

PREVISÃO DE
ENTREGA DOS
PRODUTOS

RT – 1: Elaboração da proposta de
15 dias
trabalho e plano de execução
RT – 2:
Relatório intermediário
60 dias
descritivo
RT – 3: relatório final
100 dias
TOTAL

PERCENTUAL
DE
PAGAMENTOS
7%
45%
48%
100%

PREVISÃO DE VIAGENS
As despesas com deslocamentos/combustível e diárias do(a) consultor(a), quando necessárias,
não estão incluídas no valor dos produtos. As despesas serão custeadas pela Contratante.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
As atividades serão desenvolvidas nas comunidades e aldeias indígenas no âmbito da
Terra Indígena Portal do Encantado que se estende por três municípios: Pontes e Lacerda,
Vila Bela da Santíssima Trindade e Porto Esperidião, na Região Sudoeste do estado de
Mato Grosso.
QUALIFICAÇÃO DO CONSULTOR
Poderão participar desta seleção profissionais que tenham, no mínimo, a qualificação
descrita abaixo, que será verificada mediante aplicação dos critérios de avaliação,
distribuídos entre formação acadêmica e experiência, com valores respectivamente de
30% e 70% dos pontos totais:
a) Formação Acadêmica
I. Requisitos mínimos:
• Profissional graduado em curso de nível superior nas áreas de ciências agrárias,
ou biológicas ou geografia.
II. Qualificações Desejáveis:
• Cursos de pós-graduação na área de Ciências Sociais com ênfase em Geografia

física ou humana e/ou Antropologia) e/ou nas áreas de Afins
• Curso de pós-graduação em Ecologia
b) Experiência Profissional
I. Requisitos mínimos:
• Experiência mínima de Cinco (05) anos em atividades educativas voltadas a
organização de comunidades tradicionais e/ou indígenas
II. Experiências Desejáveis:
• Implementação de projetos de produção agroecológica ou de restauração de
nascentes e áreas degradadas de forma participativa com comunidades
tradicionais e/ou indígenas
• Execução de projetos de mapeamento socioambiental com comunidades
tradicionais e/ou indígenas e/ou de agricultores familiares
• Avaliação participativa e mediação de processos organizativos junto a
comunidades tradicionais e/ou indígenas
Os currículos dos candidatos deverão ser detalhados, permitindo avaliar se há adesão com
o propósito deste trabalho, para uma adequada análise por parte da Comissão de Avaliação
que será constituída pelo CTA e pelo CAA.
INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE
O CTA como contratante se compromete a fornecer ao consultor contratado informações
sobre o projeto que estarão à disposição no escritório na sede do CTA em Pontes e
Lacerda, para facilitar a execução dos trabalhos.
Também serão disponibilizados outros itens ao consultor, como: estrutura física de
escritório, alojamento, alimentação, passagens aéreas, apoio logístico, quando
necessários.
INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
Ficará a cargo do contratado o material necessário para o trabalho de campo, tais como:
GPS; imagens de satélite; mapas; gravadores; máquina fotográfica e outros insumos
técnicos necessários à boa execução do trabalho.
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO
A supervisão e acompanhamento geral do consultor será responsabilidade da
Coordenação e/ou Representante Legal do subprojeto, ou seja, do Sr. Saguio Moreira
Santos e no dia – dia também será supervisionado e acompanhado pela equipe técnica da
Associação do Centro de Tecnologia Alternativa – CTA, como também será
acompanhado pela equipe do arranjo local de parceiros constituídos.
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS
Está prevista a transferência de conhecimentos para as comunidades indígenas que
participarão do estudo e será realizada processualmente.
1º. Deve iniciar nas duas oficinas (cada uma com pelo menos 30 participantes) de
preparação das comunidades para participarem do estudo;
2º. Ocorrerá em campo com a participação de membros das comunidades no
levantamento de dados através de entrevistas, caminhadas pelo território, tomada dos
pontos georeferenciados no GPS manejado pelos próprios membros da comunidade,
pessoas da comunidade fotografando lugares e situações previamente definidas em grupo;

3º. No seminário de devolução do relatório sistematizado das informações levantadas,
seguirá a discussão da aplicabilidade das informações em defesa das águas, a construção
de consensos em torno da infraestrutura de condução, armazenagem e uso da água da
nascente a ser cercada e restaurada no projeto.
Dos eventos que visam a transferência dos conhecimentos produzidos no estudo o
público-alvo serão as pessoas das várias comunidades que vivem na TI Portal do
Encantado e do entorno, desde crianças, adolescentes, jovens e adultos em número
aproximado de 250 pessoas. Porém, serão treinadas através do estudo, de modo especial,
40 pessoas com potencial de liderança na questão da luta pelo território, a defesa dos
recursos naturais, a melhoria da qualidade da água, a introdução de novas práticas de
manejo na produção agroecológica, agroflorestal e apicultura.
O local dos eventos será na TI Portal do Encantado e o material necessário serão mapas
confeccionados durante o estudo com as informações levantadas; fotografias; slides a
serem projetados no Datashow e cartazes com desenhos e escrita em papel.
Nas atividades de transferência de conhecimento, o CTA fornecerá papelógrafo, projetor,
papéis, canetas, cadernos, pincéis ou outros materiais necessários. Além disso,
disponibilizará condução para transporte de pessoas e alimentação. A comunidade
indígena fornecerá os locais para o trabalho, o funcionamento da cozinha, refeitório,
pessoas para preparar a comida e alguns alimentos produzidos localmente. O consultor
terá as seguintes tarefas: convidar e mobilizar as pessoas das comunidades; preparar os
conteúdos em materiais didáticos para serem apresentados; coordenar as oficinas,
seminários e trabalhos de campo sempre procurando envolver pessoas das comunidades
e dos parceiros do projeto.
PROPRIEDADES
Todas as peças produzidas pelo contratado, fruto deste Termo de Referência, inclusive
originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do
contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor para outros
fins com expressa autorização do Contratante.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Contratado será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais
e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a
contratação de autônomo.
Não será proporcionado ao Contratado, seguro social (INSS), por acidentes de trabalho,
de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade
ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato. Será vedado ao
Contratado ceder a terceiros quaisquer informações e/ou documentos, objetos deste
Contrato, sem prévia autorização do Contratante.
O Contratado deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de
acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.

