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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Projeto de Cooperação Técnica Internacional
EDITAL Nº 03/2011
Código 001/03: Técnico especializado
Número de vagas: 04 (quatro)
Tipo de contrato: Consultoria de curto prazo – produto nacional.
Perfil do Profissional: For O profissional deverá ter nível superior em curso das áreas de ciências da terra,
ciências ambientais ou da saúde, pós-graduação em ecotoxicologia ou áreas relacionadas a este tema,
conhecimento em ecotoxicologia de agrotóxicos e interpretação de resultados de estudos ambientais conduzidos
em laboratório. Domínio de leitura na língua inglesa

Código 002/03- RQMA 1: Técnico especializado
Número de vagas: 01 (uma)
Tipo de contrato: Consultoria de curto prazo – produto nacional.
Perfil do Profissional: Formação Formação de nível superior, com pós-graduação, com experiência
comprovada em organização e publicação de trabalhos técnicos/científicos na área ambiental. Disponibilidade
imediata para a contratação.

Código 003/03- RQMA 2: Técnico especializado
Número de vagas: 01 (uma)
Tipo de contrato: Consultoria de curto prazo – produto nacional.
Perfil do Profissional: Técnico de nível superior especializado na área de informática, com comprovada
experiência na confecção de programas de comunicação visual (webdesign) e difusão de informações em mídia
interativa.

Código 004/03- RQMA 3: Técnico especializado
Número de vagas: 01 (uma)
Tipo de contrato: Consultoria de curto prazo – produto nacional.
Perfil do Profissional: Formação de nível superior, com pós-graduação, com experiência comprovada de no
mínimo cinco anos na sistematização, compilação e análise conjunta de indicadores ambientais, sociais e
econômicos. Disponibilidade imediata para a contratação.
O candidato deverá encaminhar o currículo com as atividades desenvolvidas e o período trabalhado e os
certificados comprovando a escolaridade exigida para o cargo, enviar para Caixa Postal 04583 – Campus
Universitário Darcy Ribeiro/UNB, CEP 70.904-970 - Brasília-DF, até o dia 29 de setembro de 2011,
mencionando no envelope o “Código” do cargo pretendido.

O processo seletivo constará de análise curricular e entrevista.
Não serão admitidos servidores ativos da administração pública federal, estadual ou municipal, dos
territórios e do distrito federal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e
controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica, ou instrumentos congêneres. ressalvadas as
situações previstas no art. 37 inciso XVI da Constituição Federal
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Estão descritos ao final de cada Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA 01 - TIAMETOXAN – Cód. 001/03
Introdução
O Brasil tem se destacado no contexto global quanto à temática ambiental com atuação mais evidente a partir da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, na
cidade do Rio de Janeiro. Desde então, passou a se destacar em temas relevantes da governança ambiental global,
tais como diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, florestas, biossegurança, biopirataria,
urbanização, controle de substâncias perigosas e tecnologias limpas. Além dos avanços nas questões da
governança ambiental, o País vem experimentando, nos últimos 20 anos, um processo de desenvolvimento
econômico e social crescentes, tendo alcançado em 2010 o grau de sétima economia mundial. Como resultados
cresceram as pressões sobre os recursos naturais, evidenciadas por elevadas taxas de desflorestamentos, com
ênfase na Amazônia, no aumento na emissão de gases de efeito estufa, na geração de resíduos sólidos urbanos e
industriais, na expansão das áreas urbanas e na contaminação do solo agrícola e das águas com o uso de
agrotóxicos.
No contexto da qualidade ambiental, por exemplo, destacam-se as atividades que envolvem substâncias químicas
perigosas. Estas, ainda que essenciais à sociedade, podem representar uma ameaça à qualidade do meio ambiente
e à saúde humana, uma vez que, ao mesmo tempo em que propiciam grandes progressos, apresentam risco de
impactos negativos, podendo resultar na liberação de poluentes tóxicos no ar, na água e no solo. Existem mais de
100.000 substâncias químicas comercializadas mundialmente, e estima-se que a cada ano se introduzam cerca de
2.000 novas substâncias, das quais apenas uma minoria possui informações conclusivas sobre o potencial de
impacto adverso aos seres humanos e ao meio ambiente. Os especialistas preveem que esta produção continuará
crescendo, principalmente nos países em desenvolvimento.
Nesse sentido, a promoção da segurança química tem para o Brasil relevância inequívoca. O País é hoje o 9º
maior produtor mundial de substâncias químicas industriais e almeja posicionar-se entre os cinco maiores do
mundo até 2020, tornando o País superavitário em produtos químicos. O Brasil, em 2008, tornou-se o maior
consumidor de produtos agrotóxicos do mundo, alguns dos quais já banidos ou com severas restrições em outros
países, por relacionarem-se a riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão federal
responsável pela execução das políticas ambientais, é órgão partícipe do processo de registro de agrotóxicos. O
registro é o instrumento básico de controle dessas substâncias no Brasil.
1.

Justificativa
Um dos principais desafios para garantir a qualidade ambiental diz respeito à promoção de mecanismos que
garantam a adequada gestão dos produtos e substâncias químicas durante seu ciclo de vida. Dentre os vários
mecanismos necessários e de fundamental importância para essa gestão destacam-se o domínio, a geração e a
disponibilização qualificada de dados e informações sobre as substâncias químicas e seu impacto sobre o meio
ambiente.
De acordo com a publicação do IBGE “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável” de 2010, o aumento da
produção de alimentos de maneira sustentável continua sendo o grande desafio do setor agrícola. Os agrotóxicos produtos utilizados para o controle de pragas, doenças e de plantas herbáceas indesejáveis - estão entre os
principais instrumentos presentes no atual modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira, voltados para a
produção em alta escala. Os agrotóxicos podem ser persistentes, móveis e tóxicos a diversos organismos. Podem
acumular-se no solo e na biota e seus resíduos podem chegar às águas superficiais por escoamento e às
subterrâneas por lixiviação. A exposição humana e ambiental a esses produtos crescem em importância com o
aumento das vendas. O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da população, tanto dos
consumidores dos alimentos quanto dos trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, à contaminação de
alimentos e à degradação do meio ambiente.
Segundo Relatório da FAO, publicado em 2002, o Brasil era o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do
mundo na época, com o emprego anual de 1,5 kg de ingrediente ativo por hectare cultivado e gasto anual de U$
2,7 bilhões (R$ 9,7 bilhões). Atualmente o Brasil se destaca no cenário mundial como o maior consumidor de
agrotóxicos, respondendo, na América Latina, por 86% dos produtos. Em 2008, o mercado de agrotóxicos
movimentou R$ 7 bilhões no País, mais do que o dobro em relação ao ano de 2003.
A norma vigente que regula a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins no país é a Lei nº 7802, de 10 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074,
2.

de 4 de janeiro de 2002 que delega ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade de realizar a avaliação
ambiental, dos agrotóxicos, seus componentes e afins, estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de
periculosidade ambiental. A exigência legal de realização da avaliação ambiental como um dos pré-requisitos para
efeito de concessão de registro a esses produtos visa a prevenção de riscos e danos ambientais. A Portaria
Normativa do IBAMA nº 84, de 15 de outubro de 1996 estabelece os requisitos e procedimentos a serem
adotados junto ao IBAMA para efeito de registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental de
agrotóxicos, seus componentes e afins. Essa e outras normas estabelecidas acerca dessa matéria sofreram
adequações ao longo do tempo, em função do desenvolvimento técnico-científico do conhecimento em nível
mundial, aprimoramento dos meios de controle, avaliação e predição de riscos no país, bem como, adequação a
algumas exigências de acordos e tratados dos quais o Brasil é signatário.
Segundo o Decreto 4.7074/02, os órgãos responsáveis pelos setores da agricultura, saúde e meio ambiente,
deverão promover a reavaliação de agrotóxicos, seus componentes e afins, na sua área de atuação, quando
surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando o País for
alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente,
das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.
A avaliação ambiental dos agrotóxicos realizada pelo IBAMA para fins de registro envolve questões afetas a
diversas áreas do conhecimento técnico-científico, que vão da estatística à toxicologia, química analítica e a
química orgânica, estudos físico-químicos, biologia de diversos organismos da cadeia trófica, dentre outras. O
trabalho do IBAMA fundamenta-se, também, no conhecimento da origem e do processo pelo qual passam os
produtos até serem submetidos à sua avaliação. Está relacionado aos processos industriais de fabricação, ao
controle de impurezas e subprodutos derivados, resíduos e embalagens vazias e às convenções internacionais que
recomendam medidas de controle ou regulam o comércio internacional de substâncias perigosas.
Atualmente cresce, em todo o mundo, a preocupação com o declínio de espécies importantes para o
funcionamento dos ecossistemas devido ao uso descontrolado de agrotóxicos. O Tiametoxam é um dos
agrotóxicos amplamente utilizados no país, em virtude de sua ação inseticida. Apesar dos benefícios para a
produção agrícola, há indícios de que essa substância esteja apresentando efeitos tóxicos para insetos benéficos,
como, por exemplo, as abelhas. Em função disto, alguns países já estabeleceram restrições de uso a esse
ingrediente ativo. Assim, o IBAMA pretende reavaliar o Tiametoxam, com foco em seu impacto sobre esses
polinizadores.
Nesse sentido, a coleta e avaliação crítica das informações acerca deste agrotóxico e sobre o ingrediente ativo,
atualizado e cientificamente consistente, em conjunto com os dados os quais o órgão já dispõe contidos nos
dossiês entregues pelas empresas quando da solicitação do registro do produto garantem uma boa plataforma de
investigação. A elaboração de monografia ambiental de uma substância caracteriza-se como atividade não
rotineira, que demanda conhecimento especializado e dedicação integral por parte do consultor. Dado o universo
de informações a ser criticamente analisado e considerado para efeitos de elaboração do produto, tal conteúdo
contribuirá em ações que dizem respeito ao gerenciamento de agrotóxicos.
3. Função no Projeto
Promover o Licenciamento Ambiental Federal das Atividades Potencialmente Poluidoras ou Degradadas do Meio
Ambiente.
4.

Objetivos da Consultoria

Elaborar a monografia ambiental do ingrediente ativo Tiametoxam.
5.

Descrição das atividades
1. Proceder a análise do conjunto de estudos e informações fornecidos ao IBAMA por empresas, por ocasião
do pedido de registro de produtos à base do ingrediente ativo citado no item 4 deste TDR, identificando
eventuais discrepâncias entre resultados e conclusões, com indicação das suas possíveis causas,
similaridades e dados faltantes, referentes aos seguintes itens:
1. Identificação da substância
1.1-Sinônimos e nomes comerciais
1.2-Nº do CAS
1.3-Nome Químico
1.4-Fórmula Bruta
1.5-Grupo Químico

1.6-Aspecto e forma
1.7-Estrutura química
1.8-Classe Ambiental
1.9-Descrição da metodologia utilizada para identificação da substância
1.10-Descrição da metodologia para desativação da substância
2. Propriedades físico-químicas
2.1-Estado físico, aspecto, cor e dor
2.2-Identificação molecular
2.3-Grau de pureza
2.4-Impurezas metálicas
2.5-Ponto/Faixa de fusão
2.6-Ponto/Faixa de ebulição
2.7-Pressão de vapor
2.8-Solubilidade/Miscibilidade
2.9-pH
2.10-Constante de dissociação em meio aquoso
2.11-Constante de formação de complexo com metais em meio aquoso
2.12-Hidrólise
2.13-Fotólise
2.14-Coeficiente de partição (n-octanol/água)
2.15-Densidade
2.16-Tensão superficial de soluções
2.17-Viscosidade
2.18-Distribuição de partículas por tamanho
2.19-Corrosividade
2.20-Estabilidade térmica e ao ar
2.21-Ponto de fulgor
2.22-Volatilidade
2.13-Propriedades oxidantes
3. Transporte, distribuição e transformações no meio ambiente
3.1-Teste para avaliação da mobilidade
3.2-Teste para avaliação da absorção/dessorção
3.3-Teste de biodegradabilidade
3.4-Biodegradabilidade imediata
3.5-Biodegradabilidade em solos
4. Ecotoxicologia e toxicidade para organismos não-alvo
4.1-Microrganismos
4.2-Algas
4.3-Microcrustáceos (agudo e crônico)
4.4-Peixes (agudo e crônico)
4.5-Bioconcentração em peixes
4.6-Organismos do solo
4.7-Fitotoxicidade para Plantas
4.8-Abelhas
4.9-Aves (dose única, dieta, reprodução)
4.10-Biomagnificação
2. Proceder o levantamento bibliográfico de informações atualizadas relativas aos itens acima, bem como de
outros dados e informações disponíveis sobre a substância em questão, em literatura especializada e as
divulgadas por outros órgãos de controle, nacionais e internacionais (ex: USEPA; EFSA, etc);
3. Elaborar, com base nas informações obtidas junto ao IBAMA e no levantamento realizado pelo(a)
profissional, um documento (monografia) que reflita o conhecimento existente sobre o perfil ambiental da

substância em questão. O documento produzido deverá ser atual e cientificamente consistente, de forma a
subsidiar a reavaliação ambiental do ingrediente ativo citado, devendo as informações e discussões a
respeito de cada item e suas inter-relações serem agrupadas por tópicos, conforme indicado a seguir:
I- Introdução
II- Identificação da substância
III-Situação da substância no Brasil e em outros países (produção, uso, restrições, etc)
IV-Propriedades Físico-Químicas
V- Transporte, distribuição e transformação da substância no meio ambiente
1 – Comportamento no ar
2 – Comportamento solo (mobilidade, adsorção, degradação)
3 – Comportamento na água
VI– Toxicidade para organismos não alvo (efeitos agudos, crônicos e sub-letais, dados de laboratório e
campo, bioconcentração/biomagnificação, etc)
1 – Organismos aquáticos
– algas
– microcrustáceos
– peixes
2 – Organismos terrestres
– plantas
– microorganismos do solo
– minhocas
– aves
– abelhas e outros polinizadores
VII – Valores orientadores e padrões ambientais que já tenham sido estabelecidos para a substância.
VIII– Descrição dos métodos analíticos utilizados para a identificação da substância em matrizes
ambientais (solo, água e ar)
IX – Gestão dos resíduos da substância (método de desativação, descontaminação, critérios para destinação
final, etc)
X– Referências bibliográficas.
6.

Qualificações Profissionais

O profissional deverá ter nível superior em curso das áreas de ciências da terra, ciências ambientais ou da saúde,
pós-graduação em ecotoxicologia ou áreas relacionadas a este tema, conhecimento em ecotoxicologia de
agrotóxicos e interpretação de resultados de estudos ambientais conduzidos em laboratório. Domínio de leitura na
língua inglesa.
7.

Produtos esperados

Uma monografia sobre o ingrediente ativo Tiametoxam.
Forma de apresentação dos produtos
a. Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem técnica.
b. A versão final do documento deverá ser entregue de forma preliminar para análise e manifestação da equipe da
DIQUA/IBAMA. O consultor deverá adequar ou corrigir os produtos conforme acordado para a emissão da
versão final.
c. A elaboração da monografia deverá seguir roteiro apresentado neste TDR e em orientações estabelecidas pela
DIQUA, que serão repassadas à consultoria em reunião convocada especificamente para este fim.
d. Os produtos finais deverão ser elaborados em documento do Word ou Libre Office, a ser entregue em três (3)
vias impressas encadernadas e três (3) vias digitais em CD-ROM.
Direitos autorais e de propriedade intelectual
O IBAMA se pauta pela legislação vigente sobre propriedade intelectual. Fotos, figuras e documentos consultados

deverão estar devidamente creditados e/ou incluídos em lista de referências. Para a publicação e produção de
materiais bibliográficos derivados de informações resultantes desta consultoria é necessária a realização de
contato prévio com esta instituição.
Nome e cargo do supervisor: Márcio Rosa Rodrigues de Freitas Coordenador Geral da CGASQ/DIQUA
Localidade operacional do trabalho: O(a) profissional poderá residir em qualquer parte do território nacional,
entretanto, os custos com deslocamento/hospedagem para participação em reuniões de trabalho estão inclusos no
valor deste contrato bem como todos encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.
Data de início: outubro de 2011
Data de término: dezembro de 2011
8.

. Critérios para a seleção
FATORES

PONTUÇÃO
MÁXIMA

I. ESPECIALIDADE*
a) Doutorado em área correlata ao TDR

200

b) Mestrado em área correlata ao TDR

150

c) Especialização lato sensu ( mínimo360 h) em área correlata ao objeto da contratação (50 pontos por curso)

100

d) Participação em Congressos , Seminários e Cursos (< 180 h) em área correlata ao objeto desta contratação (10
pontos por evento)

100

II. EXPERIÊNCIA
e) Experiência profissional na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins (50 pontos por ano de experiência)

250

f) Publicações cientificas nacionais e internacionais (1º. ou 2º. autor) em tópicos correlatos ao TDR (artigos
completos, capítulos de livros, livros; sendo 50 pontos por livro completo, 20 pontos por publicação internacional e
10 pontos por nacional)

50

g) Consultorias na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins prestadas à instituições públicas ou privadas (25
pontos por consultoria)

150

* Para os itens a); b) e c) somente será computado o título referente ao ítem de maior pontuação;
Serão chamados para entrevista, que poderá ser realizada via telefone ou Skype, os candidatos melhores
classificados pelos critérios de pontuação acima descritos, até o limite de 5 vezes o número de vagas. Na
entrevista serão avaliados os seguintes critérios com respectivas pontuações:
III. ENTREVISTA
h) Avaliação da aptidão para trabalho em equipe multidisciplinar, demonstrando conhecimento das áreas
relacionadas ao objeto de contratação e capacidade de interlocução com profissionais de outras áreas de formação
correlatas ao TDR

200

i) Avaliação do domínio de leitura e interpretação de textos científicos em língua inglesa

150

j) Avaliação da postura, vocabulário e capacidade de comunicação e redação demonstrando síntese, objetividade e
raciocínio lógico compatíveis com a tarefa.

150

Serão desclassificados os candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% dos pontos na entrevista, sendo
selecionados os candidatos que obtiverem o maior número de pontos na soma dos três critérios de pontuação
(máximo 1500 pontos), observado o número de vagas previsto no edital.

TERMO DE REFERÊNCIA 02 - CLOTIANIDINA – Cód. 001/03
1.

Introdução

O Brasil tem se destacado no contexto global quanto à temática ambiental com atuação mais evidente a partir da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, na
cidade do Rio de Janeiro. Desde então, passou a se destacar em temas relevantes da governança ambiental global,
tais como diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, florestas, biossegurança, biopirataria,
urbanização, controle de substâncias perigosas e tecnologias limpas. Além dos avanços nas questões da
governança ambiental, o País vem experimentando, nos últimos 20 anos, um processo de desenvolvimento
econômico e social crescentes, tendo alcançado em 2010 o grau de sétima economia mundial. Como resultados
cresceram as pressões sobre os recursos naturais, evidenciadas por elevadas taxas de desflorestamentos, com
ênfase na Amazônia, no aumento na emissão de gases de efeito estufa, na geração de resíduos sólidos urbanos e
industriais, na expansão das áreas urbanas e na contaminação do solo agrícola e das águas com o uso de
agrotóxicos.
No contexto da qualidade ambiental, por exemplo, destacam-se as atividades que envolvem substâncias químicas
perigosas. Estas, ainda que essenciais à sociedade, podem representar uma ameaça à qualidade do meio ambiente
e à saúde humana, uma vez que, ao mesmo tempo em que propiciam grandes progressos, apresentam risco de
impactos negativos, podendo resultar na liberação de poluentes tóxicos no ar, na água e no solo. Existem mais de
100.000 substâncias químicas comercializadas mundialmente, e estima-se que a cada ano se introduzam cerca de
2.000 novas substâncias, das quais apenas uma minoria possui informações conclusivas sobre o potencial de
impacto adverso aos seres humanos e ao meio ambiente. Os especialistas preveem que esta produção continuará
crescendo, principalmente nos países em desenvolvimento.
Nesse sentido, a promoção da segurança química tem para o Brasil relevância inequívoca. O País é hoje o 9º
maior produtor mundial de substâncias químicas industriais e almeja posicionar-se entre os cinco maiores do
mundo até 2020, tornando o País superavitário em produtos químicos. O Brasil, em 2008, tornou-se o maior
consumidor de produtos agrotóxicos do mundo, alguns dos quais já banidos ou com severas restrições em outros
países, por relacionarem-se a riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão federal
responsável pela execução das políticas ambientais, é órgão partícipe do processo de registro de agrotóxicos. O
registro é o instrumento básico de controle dessas substâncias no Brasil.
2.

Justificativa

Um dos principais desafios para garantir a qualidade ambiental diz respeito à promoção de mecanismos que
garantam a adequada gestão dos produtos e substâncias químicas durante seu ciclo de vida. Dentre os vários
mecanismos necessários e de fundamental importância para essa gestão destacam-se o domínio, a geração e a
disponibilização qualificada de dados e informações sobre as substâncias químicas e seu impacto sobre o meio
ambiente.
De acordo com a publicação do IBGE “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável” de 2010, o aumento da
produção de alimentos de maneira sustentável continua sendo o grande desafio do setor agrícola. Os agrotóxicos produtos utilizados para o controle de pragas, doenças e de plantas herbáceas indesejáveis - estão entre os
principais instrumentos presentes no atual modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira, voltados para a
produção em alta escala. Os agrotóxicos podem ser persistentes, móveis e tóxicos a diversos organismos. Podem
acumular-se no solo e na biota e seus resíduos podem chegar às águas superficiais por escoamento e às
subterrâneas por lixiviação. A exposição humana e ambiental a esses produtos crescem em importância com o
aumento das vendas. O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da população, tanto dos
consumidores dos alimentos quanto dos trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, à contaminação de
alimentos e à degradação do meio ambiente.
Segundo Relatório da FAO, publicado em 2002, o Brasil era o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do
mundo na época, com o emprego anual de 1,5 kg de ingrediente ativo por hectare cultivado e gasto anual de U$
2,7 bilhões (R$ 9,7 bilhões). Atualmente o Brasil se destaca no cenário mundial como o maior consumidor de
agrotóxicos, respondendo, na América Latina, por 86% dos produtos. Em 2008, o mercado de agrotóxicos
movimentou R$ 7 bilhões no País, mais do que o dobro em relação ao ano de 2003.
A norma vigente que regula a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins no país é a Lei nº 7802, de 10 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074,
de 4 de janeiro de 2002, que delega ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade de realizar a avaliação
ambiental, dos agrotóxicos, seus componentes e afins, estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de
periculosidade ambiental. A exigência legal de realização da avaliação ambiental como um dos pré-requisitos para
efeito de concessão de registro a esses produtos visa a prevenção de riscos e danos ambientais.
A Portaria Normativa do IBAMA nº 84, de 15 de outubro de 1996 estabelece os requisitos e procedimentos a
serem adotados junto ao IBAMA para efeito de registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental de
agrotóxicos, seus componentes e afins. Essa e outras normas estabelecidas acerca dessa matéria sofreram
adequações ao longo do tempo, em função do desenvolvimento técnico-científico do conhecimento em nível
mundial, aprimoramento dos meios de controle, avaliação e predição de riscos no país, bem como, adequação a
algumas exigências de acordos e tratados dos quais o Brasil é signatário.
A avaliação ambiental dos agrotóxicos realizada pelo IBAMA para fins de registro envolve questões afetas a
diversas áreas do conhecimento técnico-científico, que vão da estatística à toxicologia, química analítica e a
química orgânica, estudos físico-químicos, biologia de diversos organismos da cadeia trófica, dentre outras.
O trabalho do IBAMA fundamenta-se, também, no conhecimento da origem e do processo pelo qual passam os
produtos até serem submetidos à sua avaliação. Está relacionado aos processos industriais de fabricação, ao
controle de impurezas e subprodutos derivados, resíduos e embalagens vazias e às convenções internacionais que
recomendam medidas de controle ou regulam o comércio internacional de substâncias perigosas.
Segundo o Decreto 4.7074/02, os órgãos responsáveis pelos setores da agricultura, saúde e meio ambiente,
deverão promover a reavaliação de agrotóxicos, seus componentes e afins, na sua área de atuação, quando
surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando o País for
alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente,
das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.
Atualmente cresce, em todo o mundo, a preocupação com o declínio de espécies importantes para o
funcionamento dos ecossistemas devido ao uso descontrolado de agrotóxicos. A Clotianidina é um dos
agrotóxicos amplamente utilizados no país, em virtude de sua ação inseticida. Apesar dos benefícios para a
produção agrícola, há indícios de que essa substância esteja apresentando efeitos tóxicos para insetos benéficos,
como, por exemplo, as abelhas. Em função disto, alguns países já estabeleceram restrições de uso a esse
ingrediente ativo. Assim, o IBAMA pretende reavaliar a Clotianidina com foco em seu impacto sobre esses
polinizadores.
Nesse sentido, a coleta e avaliação crítica das informações acerca deste agrotóxico e sobre o ingrediente ativo,
atualizado e cientificamente consistente, em conjunto com os dados os quais o órgão já dispõe contidos nos
dossiês entregues pelas empresas quando da solicitação do registro do produto garantem uma boa plataforma de
investigação. A elaboração de monografia ambiental de uma substância caracteriza-se como atividade não
rotineira, que demanda conhecimento especializado e dedicação integral por parte do consultor. Dado o universo
de informações a ser criticamente analisado e considerado para efeitos de elaboração do produto, tal conteúdo
contribuirá em ações que dizem respeito ao gerenciamento de agrotóxicos.
3.

Função no Projeto

Promover o Licenciamento Ambiental Federal das Atividades Potencialmente Poluidoras ou Degradadoras do
Meio Ambiente.
4.

Objetivos da Consultoria

Elaborar a monografia ambiental do ingrediente ativo Clotianidina.
5.

Descrição das atividades
4. Proceder a análise do conjunto de estudos e informações fornecidos ao IBAMA por empresas, por ocasião
do pedido de registro de produtos à base do ingrediente ativo citado no item 4 deste TDR, identificando
eventuais discrepâncias entre resultados e conclusões, com indicação das suas possíveis causas,
similaridades e dados faltantes, referentes aos seguintes itens:

1. Identificação da substância
1.1-Sinônimos e nomes comerciais
1.2-Nº do CAS
1.3-Nome Químico
1.4-Fórmula Bruta
1.5-Grupo Químico
1.6-Aspecto e forma
1.7-Estrutura química
1.8-Classe Ambiental
1.9-Descrição da metodologia utilizada para identificação da substância
1.10-Descrição da metodologia para desativação da substância
2. Propriedades físico-químicas
2.1-Estado físico, aspecto, cor e dor
2.2-Identificação molecular
2.3-Grau de pureza
2.4-Impurezas metálicas
2.5-Ponto/Faixa de fusão
2.6-Ponto/Faixa de ebulição
2.7-Pressão de vapor
2.8-Solubilidade/Miscibilidade
2.9-pH
2.10-Constante de dissociação em meio aquoso
2.11-Constante de formação de complexo com metais em meio aquoso
2.12-Hidrólise
2.13-Fotólise
2.14-Coeficiente de partição (n-octanol/água)
2.15-Densidade
2.16-Tensão superficial de soluções
2.17-Viscosidade
2.18-Distribuição de partículas por tamanho
2.19-Corrosividade
2.20-Estabilidade térmica e ao ar
2.21-Ponto de fulgor
2.22-Volatilidade
2.13-Propriedades oxidantes
3. Transporte, distribuição e transformações no meio ambiente
3.1-Teste para avaliação da mobilidade
3.2-Teste para avaliação da absorção/dessorção
3.3-Teste de biodegradabilidade
3.4-Biodegradabilidade imediata
3.5-Biodegradabilidade em solos
4. Ecotoxicologia e toxicidade para organismos não-alvo
4.1-Microrganismos
4.2-Algas
4.3-Microcrustáceos (agudo e crônico)
4.4-Peixes (agudo e crônico)
4.5-Bioconcentração em peixes
4.6-Organismos do solo
4.7-Fitotoxicidade para Plantas
4.8-Abelhas
4.9-Aves (dose única, dieta, reprodução)
4.10-Biomagnificação

5. Proceder o levantamento bibliográfico de informações atualizadas relativas aos itens acima, bem como de
outros dados e informações disponíveis sobre a substância em questão, em literatura especializada e as
divulgadas por outros órgãos de controle, nacionais e internacionais (ex: USEPA; EFSA, etc);
6. Elaborar, com base nas informações obtidas junto ao IBAMA e no levantamento realizado pelo(a)
profissional, um documento (monografia) que reflita o conhecimento existente sobre o perfil ambiental da
substância em questão. O documento produzido deverá ser atual e cientificamente consistente, de forma a
subsidiar a reavaliação ambiental do ingrediente ativo citado, devendo as informações e discussões a
respeito de cada item e suas inter-relações serem agrupadas por tópicos, conforme indicado a seguir:
I- Introdução
II- Identificação da substância
III-Situação da substância no Brasil e em outros países (produção, uso, restrições, etc)
IV-Propriedades Físico-Químicas
V- Transporte, distribuição e transformação da substância no meio ambiente
1 – Comportamento no ar
2 – Comportamento solo (mobilidade, adsorção, degradação)
3 – Comportamento na água
VI– Toxicidade para organismos não alvo (efeitos agudos, crônicos e sub-letais, dados de laboratório e
campo, bioconcentração/biomagnificação, etc)
1 – Organismos aquáticos
– algas
– microcrustáceos
– peixes
2 – Organismos terrestres
– plantas
– microorganismos do solo
– minhocas
– aves
– abelhas e outros polinizadores
VII – Valores orientadores e padrões ambientais que já tenham sido estabelecidos para a substância.
VIII– Descrição dos métodos analíticos utilizados para a identificação da substância em matrizes
ambientais (solo, água e ar)
IX – Gestão dos resíduos da substância (método de desativação, descontaminação, critérios para destinação
final, etc)
X– Referências bibliográficas.
6.

Qualificações Profissionais

O profissional deverá ter nível superior em curso das áreas de ciências da terra, ciências ambientais ou da saúde,
pós-graduação em ecotoxicologia ou áreas relacionadas a este tema, conhecimento em ecotoxicologia de
agrotóxicos e interpretação de resultados de estudos ambientais conduzidos em laboratório. Domínio de leitura na
língua inglesa.
7.

Produtos esperados

Uma monografia sobre o ingrediente ativo Clotianidina.
Forma de apresentação dos produtos
a. Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem técnica.
b. A versão final do documento deverá ser entregue de forma preliminar para análise e manifestação da equipe da
DIQUA/IBAMA. O consultor deverá adequar ou corrigir os produtos conforme acordado para a emissão da
versão final.
c. A elaboração da monografia deverá seguir roteiro apresentado neste TDR e em orientações estabelecidas pela
DIQUA, que serão repassadas à consultoria em reunião convocada especificamente para este fim.
d. Os produtos finais deverão ser elaborados em documento do Word ou Libre Office, a ser entregue em três (3)
vias impressas encadernadas e três (3) vias digitais em CD-ROM.
Direitos autorais e de propriedade intelectual
O IBAMA se pauta pela legislação vigente sobre propriedade intelectual. Fotos, figuras e documentos consultados
deverão estar devidamente creditados e/ou incluídos em lista de referências. Para a publicação e produção de

materiais bibliográficos derivados de informações resultantes desta consultoria é necessária a realização de
contato prévio com esta instituição.
Nome e cargo do supervisor: Márcio Rosa Rodrigues de Freitas Coordenador Geral da CGASQ/DIQUA
Localidade operacional do trabalho: O(a) profissional poderá residir em qualquer parte do território nacional,
entretanto, os custos com deslocamento/hospedagem para participação em reuniões de trabalho estão inclusos no
valor deste contrato bem como todos encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.
Data de início: outubro de 2011
Data de término: dezembro de 2011
8.

. Critérios para a seleção
FATORES

PONTUÇÃO
MÁXIMA

I. ESPECIALIDADE*
a) Doutorado em área correlata ao TDR

200

b) Mestrado em área correlata ao TDR

150

c) Especialização lato sensu (mínimo 360 h) em área correlata ao objeto da contratação (50
pontos por curso)

100

d) Participação em Congressos, Seminários e Cursos (<180 h) em área correlata ao objeto
desta contratação (10 pontos por evento)

100

II. EXPERIÊNCIA
e) Experiência profissional na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins (50 pontos por
ano de experiência)

250

f) Publicações científicas nacionais e internacionais (1º. ou 2º. autor) em tópicos correlatos ao
TDR (artigos completos, capítulos de livros, livros; sendo 50 pontos por livro completo, 20
pontos por publicação internacional e 10 pontos por nacional)

50

g) Consultorias na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins prestadas à instituições
públicas ou privadas (25 pontos por consultoria)

150

* Para os itens a); b) e c) somente será computado o título referente ao ítem de maior pontuação;
Serão chamados para entrevista, que poderá ser realizada via telefone ou Skype, os candidatos melhores
classificados pelos critérios de pontuação acima descritos, até o limite de 5 vezes o número de vagas. Na
entrevista serão avaliados os seguintes critérios com respectivas pontuações:
III. ENTREVISTA
h) Avaliação da aptidão para trabalho em equipe multidisciplinar, demonstrando
conhecimento das áreas relacionadas ao objeto de contratação e capacidade de interlocução
com profissionais de outras áreas de formação correlatas ao TDR

200

i) Avaliação do domínio de leitura e interpretação de textos científicos em língua inglesa

150

j) Avaliação da postura, vocabulário e capacidade de comunicação e redação demonstrando
síntese, objetividade e raciocínio lógico compatíveis com a tarefa.

150

Serão desclassificados os candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% dos pontos na entrevista, sendo
selecionados os candidatos que obtiverem o maior número de pontos na soma dos três critérios de pontuação
(máximo 1500 pontos), observado o número de vagas previsto no edital.

TERMO DE REFERÊNCIA 03 - FIPRONIL – Cód. 001/03
1.

Introdução

O Brasil tem se destacado no contexto global quanto à temática ambiental com atuação mais evidente a partir da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, na
cidade do Rio de Janeiro. Desde então, passou a se destacar em temas relevantes da governança ambiental global,
tais como diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, florestas, biossegurança, biopirataria,
urbanização, controle de substâncias perigosas e tecnologias limpas. Além dos avanços nas questões da
governança ambiental, o País vem experimentando, nos últimos 20 anos, um processo de desenvolvimento
econômico e social crescentes, tendo alcançado em 2010 o grau de sétima economia mundial. Como resultados
cresceram as pressões sobre os recursos naturais, evidenciadas por elevadas taxas de desflorestamentos, com
ênfase na Amazônia, no aumento na emissão de gases de efeito estufa, na geração de resíduos sólidos urbanos e
industriais, na expansão das áreas urbanas e na contaminação do solo agrícola e das águas com o uso de
agrotóxicos.
No contexto da qualidade ambiental, por exemplo, destacam-se as atividades que envolvem substâncias químicas
perigosas. Estas, ainda que essenciais à sociedade, podem representar uma ameaça à qualidade do meio ambiente
e à saúde humana, uma vez que, ao mesmo tempo em que propiciam grandes progressos, apresentam risco de
impactos negativos, podendo resultar na liberação de poluentes tóxicos no ar, na água e no solo. Existem mais de
100.000 substâncias químicas comercializadas mundialmente, e estima-se que a cada ano se introduzam cerca de
2.000 novas substâncias, das quais apenas uma minoria possui informações conclusivas sobre o potencial de
impacto adverso aos seres humanos e ao meio ambiente. Os especialistas preveem que esta produção continuará
crescendo, principalmente nos países em desenvolvimento.
Nesse sentido, a promoção da segurança química tem para o Brasil relevância inequívoca. O País é hoje o 9º
maior produtor mundial de substâncias químicas industriais e almeja posicionar-se entre os cinco maiores do
mundo até 2020, tornando o País superavitário em produtos químicos. O Brasil, em 2008, tornou-se o maior
consumidor de produtos agrotóxicos do mundo, alguns dos quais já banidos ou com severas restrições em outros
países, por relacionarem-se a riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão federal
responsável pela execução das políticas ambientais, é órgão partícipe do processo de registro de agrotóxicos. O
registro é o instrumento básico de controle dessas substâncias no Brasil.
Justificativa
Um dos principais desafios para garantir a qualidade ambiental diz respeito à promoção de mecanismos que
garantam a adequada gestão dos produtos e substâncias químicas durante seu ciclo de vida. Dentre os vários
mecanismos necessários e de fundamental importância para essa gestão destacam-se o domínio, a geração e a
disponibilização qualificada de dados e informações sobre as substâncias químicas e seu impacto sobre o meio
ambiente.
De acordo com a publicação do IBGE “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável” de 2010, o aumento da
produção de alimentos de maneira sustentável continua sendo o grande desafio do setor agrícola. Os agrotóxicos produtos utilizados para o controle de pragas, doenças e de plantas herbáceas indesejáveis - estão entre os
principais instrumentos presentes no atual modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira, voltados para a
produção em alta escala. Os agrotóxicos podem ser persistentes, móveis e tóxicos a diversos organismos. Podem
acumular-se no solo e na biota e seus resíduos podem chegar às águas superficiais por escoamento e às
subterrâneas por lixiviação. A exposição humana e ambiental a esses produtos crescem em importância com o
aumento das vendas. O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da população, tanto dos
consumidores dos alimentos quanto dos trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, à contaminação de
alimentos e à degradação do meio ambiente.
Segundo Relatório da FAO, publicado em 2002, o Brasil era o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do
mundo na época, com o emprego anual de 1,5 kg de ingrediente ativo por hectare cultivado e gasto anual de U$
2,7 bilhões (R$ 9,7 bilhões). Atualmente o Brasil se destaca no cenário mundial como o maior consumidor de
agrotóxicos, respondendo, na América Latina, por 86% dos produtos. Em 2008, o mercado de agrotóxicos
movimentou R$ 7 bilhões no País, mais do que o dobro em relação ao ano de 2003.
A norma vigente que regula a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
2.

seus componentes e afins no país é a Lei nº 7802, de 10 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074,
de 4 de janeiro de 2002 que delega ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade de realizar a avaliação
ambiental, dos agrotóxicos, seus componentes e afins, estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de
periculosidade ambiental. A exigência legal de realização da avaliação ambiental como um dos pré-requisitos para
efeito de concessão de registro a esses produtos visa a prevenção de riscos e danos ambientais.
A Portaria Normativa do IBAMA nº 84, de 15 de outubro de 1996 estabelece os requisitos e procedimentos a
serem adotados junto ao IBAMA para efeito de registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental de
agrotóxicos, seus componentes e afins. Essa e outras normas estabelecidas acerca dessa matéria sofreram
adequações ao longo do tempo, em função do desenvolvimento técnico-científico do conhecimento em nível
mundial, aprimoramento dos meios de controle, avaliação e predição de riscos no país, bem como, adequação a
algumas exigências de acordos e tratados dos quais o Brasil é signatário.
A avaliação ambiental dos agrotóxicos realizada pelo IBAMA para fins de registro envolve questões afetas a
diversas áreas do conhecimento técnico-científico, que vão da estatística à toxicologia, química analítica e a
química orgânica, estudos físico-químicos, biologia de diversos organismos da cadeia trófica, dentre outras.
O trabalho do IBAMA fundamenta-se, também, no conhecimento da origem e do processo pelo qual passam os
produtos até serem submetidos à sua avaliação. Está relacionado aos processos industriais de fabricação, ao
controle de impurezas e subprodutos derivados, resíduos e embalagens vazias e às convenções internacionais que
recomendam medidas de controle ou regulam o comércio internacional de substâncias perigosas.
Segundo o Decreto 4.7074/02, os órgãos responsáveis pelos setores da agricultura, saúde e meio ambiente,
deverão promover a reavaliação de agrotóxicos, seus componentes e afins, na sua área de atuação, quando
surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando o País for
alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente,
das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.
Atualmente cresce, em todo o mundo, a preocupação com o declínio de espécies importantes para o
funcionamento dos ecossistemas devido ao uso descontrolado de agrotóxicos. O Fipronil é um dos agrotóxicos
amplamente utilizados no país, em virtude de sua ação inseticida. Apesar dos benefícios para a produção agrícola,
há indícios de que essa substância esteja apresentando efeitos tóxicos para insetos benéficos, como, por exemplo,
as abelhas. Em função disto, alguns países já estabeleceram restrições de uso a esse ingrediente ativo. Assim, o
IBAMA pretende reavaliar o Fipronil, com foco em seu impacto sobre esses polinizadores.
Nesse sentido, a coleta e avaliação crítica das informações acerca deste agrotóxico e sobre o ingrediente ativo,
atualizado e cientificamente consistente, em conjunto com os dados os quais o órgão já dispõe contidos nos
dossiês entregues pelas empresas quando da solicitação do registro do produto garantem uma boa plataforma de
investigação. A elaboração de monografia ambiental de uma substância caracteriza-se como atividade não
rotineira, que demanda conhecimento especializado e dedicação integral por parte do consultor. Dado o universo
de informações a ser criticamente analisado e considerado para efeitos de elaboração do produto, tal conteúdo
contribuirá em ações que dizem respeito ao gerenciamento de agrotóxicos.
Função no Projeto
Promover o Licenciamento Ambiental Federal das Atividades Potencialmente Poluidoras ou Degradadas do Meio
Ambiente.
3.

Objetivos da Consultoria
Elaborar a monografia ambiental do ingrediente ativo Fipronil.
4.

5.

Descrição das atividades
7. Proceder a análise do conjunto de estudos e informações fornecidos ao IBAMA por empresas, por ocasião
do pedido de registro de produtos à base do ingrediente ativo citado no item 4 deste TDR, identificando
eventuais discrepâncias entre resultados e conclusões, com indicação das suas possíveis causas,
similaridades e dados faltantes, referentes aos seguintes itens:
1. Identificação da substância
1.1-Sinônimos e nomes comerciais
1.2-Nº do CAS
1.3-Nome Químico
1.4-Fórmula Bruta

1.5-Grupo Químico
1.6-Aspecto e forma
1.7-Estrutura química
1.8-Classe Ambiental
1.9-Descrição da metodologia utilizada para identificação da substância
1.10-Descrição da metodologia para desativação da substância
2. Propriedades físico-químicas
2.1-Estado físico, aspecto, cor e dor
2.2-Identificação molecular
2.3-Grau de pureza
2.4-Impurezas metálicas
2.5-Ponto/Faixa de fusão
2.6-Ponto/Faixa de ebulição
2.7-Pressão de vapor
2.8-Solubilidade/Miscibilidade
2.9-pH
2.10-Constante de dissociação em meio aquoso
2.11-Constante de formação de complexo com metais em meio aquoso
2.12-Hidrólise
2.13-Fotólise
2.14-Coeficiente de partição (n-octanol/água)
2.15-Densidade
2.16-Tensão superficial de soluções
2.17-Viscosidade
2.18-Distribuição de partículas por tamanho
2.19-Corrosividade
2.20-Estabilidade térmica e ao ar
2.21-Ponto de fulgor
2.22-Volatilidade
2.13-Propriedades oxidantes
3. Transporte, distribuição e transformações no meio ambiente
3.1-Teste para avaliação da mobilidade
3.2-Teste para avaliação da absorção/dessorção
3.3-Teste de biodegradabilidade
3.4-Biodegradabilidade imediata
3.5-Biodegradabilidade em solos
4. Ecotoxicologia e toxicidade para organismos não-alvo
4.1-Microrganismos
4.2-Algas
4.3-Microcrustáceos (agudo e crônico)
4.4-Peixes (agudo e crônico)
4.5-Bioconcentração em peixes
4.6-Organismos do solo
4.7-Fitotoxicidade para Plantas
4.8-Abelhas
4.9-Aves (dose única, dieta, reprodução)
4.10-Biomagnificação
8. Proceder o levantamento bibliográfico de informações atualizadas relativas aos itens acima, bem como de
outros dados e informações disponíveis sobre a substância em questão, em literatura especializada e as
divulgadas por outros órgãos de controle, nacionais e internacionais (ex: USEPA; EFSA, etc);

9. Elaborar, com base nas informações obtidas junto ao IBAMA e no levantamento realizado pelo(a)
profissional, um documento (monografia) que reflita o conhecimento existente sobre o perfil ambiental da
substância em questão. O documento produzido deverá ser atual e cientificamente consistente, de forma a
subsidiar a reavaliação ambiental do ingrediente ativo citado, devendo as informações e discussões a
respeito de cada item e suas inter-relações serem agrupadas por tópicos, conforme indicado a seguir:
I- Introdução
II- Identificação da substância
III-Situação da substância no Brasil e em outros países (produção, uso, restrições, etc)
IV-Propriedades Físico-Químicas
V- Transporte, distribuição e transformação da substância no meio ambiente
1 – Comportamento no ar
2 – Comportamento solo (mobilidade, adsorção, degradação)
3 – Comportamento na água
VI– Toxicidade para organismos não alvo (efeitos agudos, crônicos e sub-letais, dados de laboratório e
campo, bioconcentração/biomagnificação, etc)
1 – Organismos aquáticos
– algas
– microcrustáceos
– peixes
2 – Organismos terrestres
– plantas
– microorganismos do solo
– minhocas
– aves
– abelhas e outros polinizadores
VII – Valores orientadores e padrões ambientais que já tenham sido estabelecidos para a substância.
VIII– Descrição dos métodos analíticos utilizados para a identificação da substância em matrizes
ambientais (solo, água e ar)
IX – Gestão dos resíduos da substância (método de desativação, descontaminação, critérios para destinação
final, etc)
X– Referências bibliográficas.
Qualificações Profissionais
O profissional deverá ter nível superior em curso das áreas de ciências da terra, ciências ambientais ou da saúde,
pós-graduação em ecotoxicologia ou áreas relacionadas a este tema, conhecimento em ecotoxicologia de
agrotóxicos e interpretação de resultados de estudos ambientais conduzidos em laboratório. Domínio de leitura na
língua inglesa.
6.

Produtos esperados
Uma monografia sobre o ingrediente ativo Fipronil.
7.

Forma de apresentação dos produtos
a. Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem técnica.
b. A versão final do documento deverá ser entregue de forma preliminar para análise e manifestação da equipe da
DIQUA/IBAMA. O consultor deverá adequar ou corrigir os produtos conforme acordado para a emissão da
versão final.
c. A elaboração da monografia deverá seguir roteiro apresentado neste TDR e em orientações estabelecidas pela
DIQUA, que serão repassadas à consultoria em reunião convocada especificamente para este fim.
d. Os produtos finais deverão ser elaborados em documento do Word ou Libre Office, a ser entregue em três (3)
vias impressas encadernadas e três (3) vias digitais em CD-ROM.
Direitos autorais e de propriedade intelectual
O IBAMA se pauta pela legislação vigente sobre propriedade intelectual. Fotos, figuras e documentos consultados
deverão estar devidamente creditados e/ou incluídos em lista de referências. Para a publicação e produção de
materiais bibliográficos derivados de informações resultantes desta consultoria é necessária a realização de
contato prévio com esta instituição.

Nome e cargo do supervisor: Márcio Rosa Rodrigues de Freitas Coordenador Geral da CGASQ/DIQUA
Localidade operacional do trabalho: O(a) profissional poderá residir em qualquer parte do território nacional,
entretanto, os custos com deslocamento/hospedagem para participação em reuniões de trabalho estão inclusos no
valor deste contrato bem como todos encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.
Data de início: outubro de 2011
Data de término: dezembro de 2011
14. Critérios para a seleção
FATORES

PONTUÇÃO
MÁXIMA

I. ESPECIALIDADE*
a) Doutorado em área correlata ao TDR

200

b) Mestrado em área correlata ao TDR

150

c) Especialização lato sensu ( mínimo360 h) em área correlata ao objeto da contratação (50
pontos por curso)
d) Participação em Congressos , Seminários e Cursos (< 180 h) em área correlata ao objeto
desta contratação (10 pontos por evento)

100
100

II. EXPERIÊNCIA
e) Experiência profissional na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins (50 pontos por
ano de experiência)
f) Publicações cientificas nacionais e internacionais (1º. ou 2º. autor) em tópicos correlatos
ao TDR (artigos completos, capítulos de livros, livros; sendo 50 pontos por livro completo,
20 pontos por publicação internacional e 10 pontos por nacional)
g) Consultorias na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins prestadas à instituições
públicas ou privadas (25 pontos por consultoria)

250
50
150

* Para os itens a); b) e c) somente será computado o título referente ao ítem de maior pontuação;
Serão chamados para entrevista, que poderá ser realizada via telefone ou Skype, os candidatos melhores
classificados pelos critérios de pontuação acima descritos, até o limite de 5 vezes o número de vagas. Na
entrevista serão avaliados os seguintes critérios com respectivas pontuações:
III. ENTREVISTA
h) Avaliação da aptidão para trabalho em equipe multidisciplinar, demonstrando
conhecimento das áreas relacionadas ao objeto de contratação e capacidade de interlocução
com profissionais de outras áreas de formação correlatas ao TDR

200

i) Avaliação do domínio de leitura e interpretação de textos científicos em língua inglesa

150

j) Avaliação da postura, vocabulário e capacidade de comunicação e redação demonstrando
síntese, objetividade e raciocínio lógico compatíveis com a tarefa.

150

Serão desclassificados os candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% dos pontos na entrevista, sendo
selecionados os candidatos que obtiverem o maior número de pontos na soma dos três critérios de pontuação
(máximo 1500 pontos), observado o número de vagas previsto no edital.

TERMO DE REFERÊNCIA 04 - IMIDACLOPRIDO – Cód. 001/03
1.

Introdução

O Brasil tem se destacado no contexto global quanto à temática ambiental com atuação mais evidente a partir da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, na
cidade do Rio de Janeiro. Desde então, passou a se destacar em temas relevantes da governança ambiental global,
tais como diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, florestas, biossegurança, biopirataria,
urbanização, controle de substâncias perigosas e tecnologias limpas. Além dos avanços nas questões da
governança ambiental, o País vem experimentando, nos últimos 20 anos, um processo de desenvolvimento
econômico e social crescentes, tendo alcançado em 2010 o grau de sétima economia mundial. Como resultados
cresceram as pressões sobre os recursos naturais, evidenciadas por elevadas taxas de desflorestamentos, com
ênfase na Amazônia, no aumento na emissão de gases de efeito estufa, na geração de resíduos sólidos urbanos e
industriais, na expansão das áreas urbanas e na contaminação do solo agrícola e das águas com o uso de
agrotóxicos.
No contexto da qualidade ambiental, por exemplo, destacam-se as atividades que envolvem substâncias químicas
perigosas. Estas, ainda que essenciais à sociedade, podem representar uma ameaça à qualidade do meio ambiente
e à saúde humana, uma vez que, ao mesmo tempo em que propiciam grandes progressos, apresentam risco de
impactos negativos, podendo resultar na liberação de poluentes tóxicos no ar, na água e no solo. Existem mais de
100.000 substâncias químicas comercializadas mundialmente, e estima-se que a cada ano se introduzam cerca de
2.000 novas substâncias, das quais apenas uma minoria possui informações conclusivas sobre o potencial de
impacto adverso aos seres humanos e ao meio ambiente. Os especialistas preveem que esta produção continuará
crescendo, principalmente nos países em desenvolvimento.
Nesse sentido, a promoção da segurança química tem para o Brasil relevância inequívoca. O País é hoje o 9º
maior produtor mundial de substâncias químicas industriais e almeja posicionar-se entre os cinco maiores do
mundo até 2020, tornando o País superavitário em produtos químicos. O Brasil, em 2008, tornou-se o maior
consumidor de produtos agrotóxicos do mundo, alguns dos quais já banidos ou com severas restrições em outros
países, por relacionarem-se a riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão federal
responsável pela execução das políticas ambientais, é órgão partícipe do processo de registro de agrotóxicos. O
registro é o instrumento básico de controle dessas substâncias no Brasil.
Justificativa
Um dos principais desafios para garantir a qualidade ambiental diz respeito à promoção de mecanismos que
garantam a adequada gestão dos produtos e substâncias químicas durante seu ciclo de vida. Dentre os vários
mecanismos necessários e de fundamental importância para essa gestão destacam-se o domínio, a geração e a
disponibilização qualificada de dados e informações sobre as substâncias químicas e seu impacto sobre o meio
ambiente.
De acordo com a publicação do IBGE “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável” de 2010, o aumento da
produção de alimentos de maneira sustentável continua sendo o grande desafio do setor agrícola. Os agrotóxicos produtos utilizados para o controle de pragas, doenças e de plantas herbáceas indesejáveis - estão entre os
principais instrumentos presentes no atual modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira, voltados para a
produção em alta escala. Os agrotóxicos podem ser persistentes, móveis e tóxicos a diversos organismos. Podem
acumular-se no solo e na biota e seus resíduos podem chegar às águas superficiais por escoamento e às
subterrâneas por lixiviação. A exposição humana e ambiental a esses produtos crescem em importância com o
aumento das vendas. O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da população, tanto dos
consumidores dos alimentos quanto dos trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, à contaminação de
alimentos e à degradação do meio ambiente.
Segundo Relatório da FAO, publicado em 2002, o Brasil era o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do
mundo na época, com o emprego anual de 1,5 kg de ingrediente ativo por hectare cultivado e gasto anual de U$
2,7 bilhões (R$ 9,7 bilhões). Atualmente o Brasil se destaca no cenário mundial como o maior consumidor de
agrotóxicos, respondendo, na América Latina, por 86% dos produtos. Em 2008, o mercado de agrotóxicos
movimentou R$ 7 bilhões no País, mais do que o dobro em relação ao ano de 2003.
A norma vigente que regula a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
2.

seus componentes e afins no país é a Lei nº 7802, de 10 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074,
de 4 de janeiro de 2002 que delega ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade de realizar a avaliação
ambiental, dos agrotóxicos, seus componentes e afins, estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de
periculosidade ambiental. A exigência legal de realização da avaliação ambiental como um dos pré-requisitos para
efeito de concessão de registro a esses produtos visa a prevenção de riscos e danos ambientais.
A Portaria Normativa do IBAMA nº 84, de 15 de outubro de 1996 estabelece os requisitos e procedimentos a
serem adotados junto ao IBAMA para efeito de registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental de
agrotóxicos, seus componentes e afins. Essa e outras normas estabelecidas acerca dessa matéria sofreram
adequações ao longo do tempo, em função do desenvolvimento técnico-científico do conhecimento em nível
mundial, aprimoramento dos meios de controle, avaliação e predição de riscos no país, bem como, adequação a
algumas exigências de acordos e tratados dos quais o Brasil é signatário.
A avaliação ambiental dos agrotóxicos realizada pelo IBAMA para fins de registro envolve questões afetas a
diversas áreas do conhecimento técnico-científico, que vão da estatística à toxicologia, química analítica e a
química orgânica, estudos físico-químicos, biologia de diversos organismos da cadeia trófica, dentre outras.
O trabalho do IBAMA fundamenta-se, também, no conhecimento da origem e do processo pelo qual passam os
produtos até serem submetidos à sua avaliação. Está relacionado aos processos industriais de fabricação, ao
controle de impurezas e subprodutos derivados, resíduos e embalagens vazias e às convenções internacionais que
recomendam medidas de controle ou regulam o comércio internacional de substâncias perigosas.
Segundo o Decreto 4.7074/02, os órgãos responsáveis pelos setores da agricultura, saúde e meio ambiente,
deverão promover a reavaliação de agrotóxicos, seus componentes e afins, na sua área de atuação, quando
surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando o País for
alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente,
das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.
Atualmente cresce, em todo o mundo, a preocupação com o declínio de espécies importantes para o
funcionamento dos ecossistemas devido ao uso descontrolado de agrotóxicos. O Imidacloprido é um dos
agrotóxicos amplamente utilizados no país, em virtude de sua ação inseticida. Apesar dos benefícios para a
produção agrícola, há indícios de que essa substância esteja apresentando efeitos tóxicos para insetos benéficos,
como, por exemplo, as abelhas. Em função disto, alguns países já estabeleceram restrições de uso a esse
ingrediente ativo. Assim, o IBAMA pretende reavaliar o Imidacloprido, com foco em seu impacto sobre esses
polinizadores.
Nesse sentido, a coleta e avaliação crítica das informações acerca deste agrotóxico e sobre o ingrediente ativo,
atualizado e cientificamente consistente, em conjunto com os dados os quais o órgão já dispõe contidos nos
dossiês entregues pelas empresas quando da solicitação do registro do produto garantem uma boa plataforma de
investigação. A elaboração de monografia ambiental de uma substância caracteriza-se como atividade não
rotineira, que demanda conhecimento especializado e dedicação integral por parte do consultor. Dado o universo
de informações a ser criticamente analisado e considerado para efeitos de elaboração do produto, tal conteúdo
contribuirá em ações que dizem respeito ao gerenciamento de agrotóxicos.
Função no Projeto
Promover o Licenciamento Ambiental Federal das Atividades Potencialmente Poluidoras ou Degradadas do Meio
Ambiente.
3.

Objetivos da Consultoria
Elaborar a monografia ambiental do ingrediente ativo Imidacloprido.
4.

5.

Descrição das atividades
10. Proceder a análise do conjunto de estudos e informações fornecidos ao IBAMA por empresas, por ocasião
do pedido de registro de produtos à base do ingrediente ativo citado no item 4 deste TDR, identificando
eventuais discrepâncias entre resultados e conclusões, com indicação das suas possíveis causas,
similaridades e dados faltantes, referentes aos seguintes itens:
1. Identificação da substância
1.1-Sinônimos e nomes comerciais
1.2-Nº do CAS
1.3-Nome Químico

1.4-Fórmula Bruta
1.5-Grupo Químico
1.6-Aspecto e forma
1.7-Estrutura química
1.8-Classe Ambiental
1.9-Descrição da metodologia utilizada para identificação da substância
1.10-Descrição da metodologia para desativação da substância
2. Propriedades físico-químicas
2.1-Estado físico, aspecto, cor e dor
2.2-Identificação molecular
2.3-Grau de pureza
2.4-Impurezas metálicas
2.5-Ponto/Faixa de fusão
2.6-Ponto/Faixa de ebulição
2.7-Pressão de vapor
2.8-Solubilidade/Miscibilidade
2.9-pH
2.10-Constante de dissociação em meio aquoso
2.11-Constante de formação de complexo com metais em meio aquoso
2.12-Hidrólise
2.13-Fotólise
2.14-Coeficiente de partição (n-octanol/água)
2.15-Densidade
2.16-Tensão superficial de soluções
2.17-Viscosidade
2.18-Distribuição de partículas por tamanho
2.19-Corrosividade
2.20-Estabilidade térmica e ao ar
2.21-Ponto de fulgor
2.22-Volatilidade
2.13-Propriedades oxidantes
3. Transporte, distribuição e transformações no meio ambiente
3.1-Teste para avaliação da mobilidade
3.2-Teste para avaliação da absorção/dessorção
3.3-Teste de biodegradabilidade
3.4-Biodegradabilidade imediata
3.5-Biodegradabilidade em solos
4. Ecotoxicologia e toxicidade para organismos não-alvo
4.1-Microrganismos
4.2-Algas
4.3-Microcrustáceos (agudo e crônico)
4.4-Peixes (agudo e crônico)
4.5-Bioconcentração em peixes
4.6-Organismos do solo
4.7-Fitotoxicidade para Plantas
4.8-Abelhas
4.9-Aves (dose única, dieta, reprodução)
4.10-Biomagnificação
11. Proceder o levantamento bibliográfico de informações atualizadas relativas aos itens acima, bem como de
outros dados e informações disponíveis sobre a substância em questão, em literatura especializada e as
divulgadas por outros órgãos de controle, nacionais e internacionais (ex: USEPA; EFSA, etc);

12. Elaborar, com base nas informações obtidas junto ao IBAMA e no levantamento realizado pelo(a)
profissional, um documento (monografia) que reflita o conhecimento existente sobre o perfil ambiental da
substância em questão. O documento produzido deverá ser atual e cientificamente consistente, de forma a
subsidiar a reavaliação ambiental do ingrediente ativo citado, devendo as informações e discussões a
respeito de cada item e suas inter-relações serem agrupadas por tópicos, conforme indicado a seguir:
I- Introdução
II- Identificação da substância
III-Situação da substância no Brasil e em outros países (produção, uso, restrições, etc)
IV-Propriedades Físico-Químicas
V- Transporte, distribuição e transformação da substância no meio ambiente
1 – Comportamento no ar
2 – Comportamento solo (mobilidade, adsorção, degradação)
3 – Comportamento na água
VI– Toxicidade para organismos não alvo (efeitos agudos, crônicos e sub-letais, dados de laboratório e
campo, bioconcentração/biomagnificação, etc)
1 – Organismos aquáticos
– algas
– microcrustáceos
– peixes
2 – Organismos terrestres
– plantas
– microorganismos do solo
– minhocas
– aves
– abelhas e outros polinizadores
VII – Valores orientadores e padrões ambientais que já tenham sido estabelecidos para a substância.
VIII– Descrição dos métodos analíticos utilizados para a identificação da substância em matrizes
ambientais (solo, água e ar)
IX – Gestão dos resíduos da substância (método de desativação, descontaminação, critérios para destinação
final, etc)
X– Referências bibliográficas.
Qualificações Profissionais
O profissional deverá ter nível superior em curso das áreas de ciências da terra, ciências ambientais ou da saúde,
pós-graduação em ecotoxicologia ou áreas relacionadas a este tema, conhecimento em ecotoxicologia de
agrotóxicos e interpretação de resultados de estudos ambientais conduzidos em laboratório. Domínio de leitura na
língua inglesa.
6.

Produtos esperados
Uma monografia sobre o ingrediente ativo Imidacloprido.
7.

Forma de apresentação dos produtos
a. Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem técnica.
8.

b. A versão final do documento deverá ser entregue de forma preliminar para análise e manifestação da equipe da
DIQUA/IBAMA. O consultor deverá adequar ou corrigir os produtos conforme acordado para a emissão da
versão final.
c. A elaboração da monografia deverá seguir roteiro apresentado neste TDR e em orientações estabelecidas pela
DIQUA, que serão repassadas à consultoria em reunião convocada especificamente para este fim.
d. Os produtos finais deverão ser elaborados em documento do Word ou Libre Office, a ser entregue em três (3)
vias impressas encadernadas e três (3) vias digitais em CD-ROM.
Direitos autorais e de propriedade intelectual
O IBAMA se pauta pela legislação vigente sobre propriedade intelectual. Fotos, figuras e documentos consultados
deverão estar devidamente creditados e/ou incluídos em lista de referências. Para a publicação e produção de

materiais bibliográficos derivados de informações resultantes desta consultoria é necessária a realização de
contato prévio com esta instituição.
Nome e cargo do supervisor: Márcio Rosa Rodrigues de Freitas Coordenador Geral da CGASQ/DIQUA
Localidade operacional do trabalho: O(a) profissional poderá residir em qualquer parte do território nacional,
entretanto, os custos com deslocamento/hospedagem para participação em reuniões de trabalho estão inclusos no
valor deste contrato bem como todos encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.
Data de início: outubro de 2011
Data de término: dezembro de 2011
9.

Critérios para a seleção

FATORES

PONTUÇÃO
MÁXIMA

I. ESPECIALIDADE*
a) Doutorado em área correlata ao TDR

200

b) Mestrado em área correlata ao TDR

150

c) Especialização lato sensu ( mínimo360 h) em área correlata ao objeto da
contratação (50 pontos por curso)
d) Participação em Congressos , Seminários e Cursos (< 180 h) em área correlata ao
objeto desta contratação (10 pontos por evento)

100
100

II. EXPERIÊNCIA
e) Experiência profissional na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins (50
pontos por ano de experiência)
f) Publicações cientificas nacionais e internacionais (1º. ou 2º. autor) em tópicos
correlatos ao TDR (artigos completos, capítulos de livros, livros; sendo 50 pontos
por livro completo, 20 pontos por publicação internacional e 10 pontos por
nacional)
g) Consultorias na área de ecotoxicologia de agrotóxicos e afins prestadas à
instituições públicas ou privadas (25 pontos por consultoria)

250

50

150

* Para os itens a); b) e c) somente será computado o título referente ao ítem de maior pontuação;
Serão chamados para entrevista, que poderá ser realizada via telefone ou Skype, os candidatos melhores
classificados pelos critérios de pontuação acima descritos, até o limite de 5 vezes o número de vagas. Na
entrevista serão avaliados os seguintes critérios com respectivas pontuações:
III. ENTREVISTA
h) Avaliação da aptidão para trabalho em equipe multidisciplinar, demonstrando
conhecimento das áreas relacionadas ao objeto de contratação e capacidade de
interlocução com profissionais de outras áreas de formação correlatas ao TDR
i) Avaliação do domínio de leitura e interpretação de textos científicos em língua
inglesa
j) Avaliação da postura, vocabulário e capacidade de comunicação e redação
demonstrando síntese, objetividade e raciocínio lógico compatíveis com a tarefa.

200
150
150

Serão desclassificados os candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% dos pontos na entrevista, sendo
selecionados os candidatos que obtiverem o maior número de pontos na soma dos três critérios de pontuação
(máximo 1500 pontos), observado o número de vagas previsto no edital.

TERMO DE REFERÊNCIA CÓD002/03 - RQMA1
13. Introdução
O Brasil tem se destacado no contexto global quanto à temática ambiental com atuação mais evidente a
partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada
em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, passou a se destacar em temas relevantes da governança
ambiental global, tais como diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, florestas,
biossegurança, biopirataria, urbanização, controle de substâncias perigosas e tecnologias limpas. Apesar dos
avanços nas questões da governança ambiental, o País vem experimentando, nos últimos 20 anos, um processo
de desenvolvimento econômico e social crescentes, tendo alcançado em 2010 o grau de sétima economia
mundial. Como resultados evidentes cresceram as pressões sobre os recursos naturais, resultando em retomada
de desflorestamentos, com ênfase na Amazônia, no aumento na emissão de gases de feito estufa, na geração de
resíduos sólidos urbanos e industriais, na expansão das áreas urbanas e na contaminação do solo agrícola com
o uso de agrotóxicos.
Entretanto, para se alcançar os princípios de sustentabilidade de longo prazo é necessário acompanhar a
situação da qualidade ambiental no País, analisando a evolução do estado da qualidade ambiental,
compreendendo os fatores determinantes, as interações, as sinergias e os cenários possíveis, de modo a
orientar a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) para a adoção de medidas corretivas, cautelares e
orientadoras, voltadas ao princípio da precaução.
O IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em cumprimento
a determinação legal, definida no artigo 9º da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional de Meio
Ambiente, tem atribuição de instituir e divulgar o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (RQMA). Para
atender tais compromissos institucionais foi publicada a Portaria nº 581, de 20/05/2011, que cria o Grupo de
Trabalho para a elaboração do RQMA Brasil 2011 (GT-RQMA), com definição de responsabilidades para o
cumprimento desse objetivo envolvendo todas as diretorias e superintendências estaduais do IBAMA.
14. Antecedentes
O Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (RQMA) visa contribuir não somente na informação da
sociedade brasileira sobre o estado do meio ambiente, mas, também, na promoção de ações que resultem em
melhorias na execução da PNMA, bem como dar o suporte técnico–científico ao processo de tomada de
decisão na elaboração e execução de políticas públicas, buscando a sustentabilidade e ao mesmo tempo
apontando caminhos que possam levar o Brasil à condição de liderança global na temática ambiental.
A estrutura do RQMA Brasil 2011 é composta de 11 capítulos temáticos: aspectos sociais, atmosfera,
água, solos, biodiversidade, florestas, ambiente costeiro, ambiente urbano, economia sustentável e governança
ambiental. Com o objetivo de nortear e padronizar o conteúdo básico de todos os textos, cada capítulo do
RQMA será escrito de acordo com o modelo DPSIR (força-motriz, pressão, estado, impacto, resposta), que
constitui a estrutura conceitual que orienta o RQMA. A redação de cada capítulo será realizada de maneira
colaborativa entre as instituições ambientais afetas ao tema, sob a coordenação do GT-RQMA.
Assim, para a realização do RQMA, é necessária a superação de entraves expressivos como a
desarticulação entre as instituições e suas ações, as lacunas de informação em diversos temas ambientais, a
pouca experiência nacional na elaboração de relatórios ambientais integrados, as dificuldades metodológicas
na análise ambiental e descrição de cenários, o baixo grau de prioridade na gestão da informação e do
conhecimento sobre o meio ambiente brasileiro, e as ações baseadas nos modelos de gestão na administração
pública. Em face da relevância e complexidade das tarefas que envolvem a elaboração do RQMA, justifica-se
a contratação de profissional, com experiência em organização e publicação de trabalhos científicos na área
ambiental, para apoiar a Coordenação de Gestão da Qualidade Ambiental (CGQUA) nessa fase, organizando,
integrando e sistematizando os capítulos temáticos até o texto final do Relatório.
15. Função no Projeto
Otimizar os sistemas de controle da Qualidade Ambiental e criar sistemas de disponibilização das
informações para a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental.

16. Objetivos da consultoria
Organizar, integrar e sistematizar os capítulos temáticos, conforme metodologia estabelecida, até o texto
final do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (RQMA).
17. Descrição das atividades
As atividades de organização, integração e sistematização do texto final do RQMA deverão ser realizadas
em estreita colaboração com a equipe do RQMA, responsável pela elaboração do Relatório.
Participar de reunião introdutória, com possível participação do PNUD, para a especificação das
atividades e instituições que serão consultadas, incluindo o detalhamento da metodologia a ser utilizada na
elaboração do Relatório, das tarefas, dos prazos, cronogramas, dentre outros, atendendo ao disposto nos
documentos que servirão como insumos (ver item 8).
O(a) consultor(a) contratado(a) deverá obedecer ao plano de trabalho descrito a seguir, que especifica as
principais atividades que serão realizadas. O detalhamento da metodologia a ser utilizada na organização,
integração e sistematização dos capítulos temáticos até o texto final do RQMA deverá atender ao disposto nos
documentos disponibilizados como insumos.
Plano de trabalho:
Reunião introdutória para apresentação da iniciativa RQMA Brasil 2011 a ser realizada entre o(a)
selecionado(a), GT-RQMA e PNUD;
Analisar os primeiros esboços dos capítulos do RQMA e verificar atendimento da metodologia;
Entregar para o GT-RQMA a primeira versão revisada dos capítulos do RQMA;
Participar de reunião com equipes redatoras para apresentação de sugestões de alterações dos textos;
Analisar a versão final dos capítulos do RQMA e proceder com a adequação dos capítulos para versão final do
RQMA;
Entregar a versão final do RQMA para o GT-RQMA.

18. Qualificação profissional
Formação de nível superior, com pós-graduação, com experiência comprovada em organização e
publicação de trabalhos técnicos/científicos na área ambiental. Disponibilidade imediata para a contratação.
19. Produtos esperados e honorários
Descrição

Valor
%

Data de
entrega

9.

Parecer preliminar sobre os aspectos metodológicos e
formato do RQMA para fins do seu objetivo

30%

NOV//2011

10.

Texto final do RQMA Brasil 2011 organizado, integrado e
sistematizado

70%

DEZ//2011

20. Insumos
Como referência metodológica e estrutura temática, seguem em anexo, respectivamente os documentos
“Abordagem Teórico-Metodológico” e “Escopo do RQMA 2011”.
Direitos autorais e de propriedade intelectual
O IBAMA se pauta pela legislação vigente sobre propriedade intelectual. Fotos, figuras e documentos
consultados deverão estar devidamente creditados e/ou incluídos em lista de referências. Para a publicação e

produção de materiais bibliográficos derivados de informações resultantes desta consultoria é necessária a
expressa manifestação da instituição.
21. Forma de apresentação
Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem técnica.
A versão final dos documentos deverá ser entregue de forma preliminar para análise e manifestação da equipe
GT-RQMA da DIQUA/IBAMA. O(a) consultor(a) deverá adequar ou corrigir os produtos conforme acordado
para a emissão da versão final.
A elaboração do parecer seguirá roteiro estabelecido pelo GT-RQMA da DIQUA/IBAMA, que será repassado
à consultoria em reunião convocada especificamente para este fim.
Os produtos finais deverão ser elaborados em documento do Word, a serem entregues em duas vias impressas
encadernadas e três vias digitais em CD-ROM.
22. Localidade operacional do trabalho
O(a) profissional poderá residir em qualquer parte do território nacional, entretanto, os custos com
deslocamento/hospedagem para a participação em reuniões de trabalho estão inclusos no valor total deste
contrato bem como todos encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.
Nome e Cargo do Supervisor: Fernando Marques, Diretor de Qualidade Ambiental do IBAMA.
Data de início: OUTUBRO/2011
Data de término: DEZEMBRO/2011

23.

Critérios para a seleção
FATORES

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

I. ESPECIALIDADE
a) Doutorado em área correlata ao TDR
b) Mestrado em área correlata ao TDR
c) Especialização (lato sensu) em área correlata ao objeto da contratação
(20 pontos por curso; limite de 05 cursos)
II . EXPERIÊNCIA
d) Experiência profissional na área objeto da contratação (30 pontos por
ano de experiência; limite 10 anos)
III. CONHECIMENTO
e) Cursos (< 180 h) em área correlata ao objeto desta contratação (20
pontos por curso, limite de 05)
f) Publicações de livro, revista, ou anais de qualidade técnico-científica
(até 3ª. autoria ou organização/coordenação) (20 pontos por material,
limite de 5)
g) Participação em Conselho/Coordenação/Comissão Editorial (20 pontos
por item, limite de 5)

200
100
100

300

100
100
100

Serão chamados para a entrevista, que poderá ser realizada via telefone ou Skype, os candidatos que
obtiverem 70% da pontuação. Na entrevista serão avaliados critérios como habilidade de trabalho em equipe
multidisciplinar, demonstração de conhecimento nas áreas do TDR, articulação do raciocínio, exposição clara
das idéias, fluência e vocabulário.

TERMO DE REFERÊNCIA CÓD003/03 – RQMA 2
Contrato por Produto – Nacional
1.

Introdução

O Brasil tem se destacado no contexto global quanto à temática ambiental com atuação mais evidente a partir da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, na
cidade do Rio de Janeiro. Desde então, passou a se destacar em temas relevantes da governança ambiental global,
tais como diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, florestas, biossegurança, biopirataria,
urbanização, controle de substâncias perigosas e tecnologias limpas. Apesar dos avanços nas questões da
governança ambiental, o País vem experimentando, nos últimos 20 anos, um processo de desenvolvimento
econômico e social crescentes, tendo alcançado em 2010 o grau de sétima economia mundial. Como resultados
evidentes cresceram as pressões sobre os recursos naturais, resultando em retomada de desflorestamentos, com
ênfase na Amazônia, no aumento na emissão de gases de feito estufa, na geração de resíduos sólidos urbanos e
industriais, na expansão das áreas urbanas e na contaminação do solo agrícola com o uso de agrotóxicos.
Para se alcançar os princípios de sustentabilidade é necessário, portanto, acompanhar a situação da qualidade
ambiental no País, analisando a evolução do estado da qualidade ambiental, compreendendo os fatores
determinantes, as interações, as sinergias e os cenários possíveis, de modo a orientar a Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA) para a adoção de medidas corretivas, cautelares e orientadoras, voltadas, entre outros, ao
princípio da precaução.
2.

Antecedentes

Dentre as atividades desenvolvidas na Coordenação–Geral de Gestão da Qualidade Ambiental (CGQUA/DIQUA)
destaca-se elaboração do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente – RQMA, um instrumento da Política
Nacional do Meio Ambiente estabelecido na Lei no 6.938/81, cuja finalidade é apresentar à sociedade brasileira o
panorama do estado da qualidade do meio ambiente no Brasil.
Para sua efetiva implementação foram adotadas, entre outras medidas, a instituição de Grupo de Trabalho para a
confecção do RQMA juntamente com a definição de Fluxograma contendo as principais etapas do seu processo.
Nessa linha de trabalho foi produzido um documento de Escopo do RQMA 2011, que apresenta a delimitação do
conteúdo temático a ser abordado na redação dos capítulos. Inicialmente, o Relatório está constituído por 11 (onze)
temas: Aspectos Sociais, Atmosfera, Água, Solos, Biodiversidade, Florestas, Ambiente Costeiro, Unidades da
Federação, Economia Sustentável e Governança Ambiental. A expectativa é que o lançamento oficial do Relatório
ocorra em meados de 2012 por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(Rio+20), em junho/2012, no Rio de Janeiro/RJ.
Dado reconhecimento internacional da importância do Brasil em questões ambientais e de desenvolvimento, a
publicação somente em versão impressa de tão importante material poderia limitar seu acesso a um público mais
ampliado, o que poderia ser solucionado ou minimizado com a divulgação de sua versão digital em site(s) oficial(s)
na rede internacional de computadores. Assim sendo, identificou-se a necessidade de maximizar e facilitar o acesso
amplo por parte de público interessado, seja nacional ou estrangeiro, às principais informações constantes no
documento, bem como de dados acessórios. Antes de tratar-se de uma “cópia” digital do Relatório em formato
protegido (*.ods; *.pdf; *.doc; etc.), a proposta é obter um meio de divulgação alternativo e interativo, sob forma de
um material que seja ao mesmo tempo atraente, amigável e com recursos de tecnologia da informação que
potencialize a visualização do resultado apresentado nos capítulos e toda a qualidade técnica empreendida na
produção do RQMA-2011.
3.

Função no Projeto:

Otimizar os sistemas de controle da Qualidade Ambiental e criar sistemas de disponibilização das informações
para a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental.

4. Número do resultado no PRODOC/PNUD
Produto 3.1.4: Relatório de Qualidade do Meio Ambiente elaborado e divulgado.
5.

Objetivos da consultoria

Criar versão digital interativa do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente - RQMA 2011 para disponibilização
tanto no site do IBAMA (online) como em mídia própria (offline).
6.

Descrição das atividades

Linhas gerais: as atividades de elaboração de versão digital interativa do RQMA 2011 deverão ser realizadas em
estreita colaboração com a equipe responsável pela elaboração do Relatório (CGQUA/DIQUA/IBAMA).
A consultoria deverá desenvolver seus trabalhos por meio das seguintes atividades:

7.

a.

Participar de reunião inicial com a equipe do RQMA, na sede do IBAMA em Brasília-DF, para contatos
iniciais, contextualização do escopo e abrangência do relatório e conhecimento/acesso ao material de
trabalho;

b.

Tomar conhecimento e realizar análise das informações e conteúdos técnicos do documento, bem como
das estruturas de apresentação das versões digitais de outros Relatórios, tanto nacionais como
internacionais;

c.

Estabelecer contatos com as coordenações e equipes técnicas responsáveis pela sistematização das
informações relativas aos capítulos do Relatório, para conhecimento das demandas de consultas, bem
como de material a ser disponibilizado e obter a concordância de vida;

d.

Realizar contato e obter orientações pertinentes junto ao Departamento de Tecnologia da Informação do
IBAMA e Ministério do Meio Ambiente para a correta adequação do produto esperado junto aos
sistemas/configurações utilizados na instituição;

e.

Propor e discutir com a equipe, ferramentas para o acesso, consulta e visualização do conteúdo do
relatório (fotos, esquemas, diagramas, notas, quadros, tabelas);

f.

Apresentar pessoalmente em reunião convocada para este fim, a proposta de comunicação (portfólio) a
ser utilizado como aplicativo, para divulgação do RQMA 2011 na página do IBAMA, observando os
padrões, formatos e estrutura de apresentação visual adotados pelo contratante, que possibilite, inclusive,
a atualização do conteúdo do Relatório.
Qualificação profissional

Técnico de nível superior especializado na área de informática, com comprovada experiência na confecção de
programas de comunicação visual (webdesign) e difusão de informações em mídia interativa
Produto esperado
Produto 1 – Documento contendo proposta de estrutura, roteiro e conteúdo das informações para
manipulação/consulta ao RQMA 2011, para disponibilização no site do IBAMA (online), e produção de mídia
própria (offline), a ser entregue 30 (trinta) dias a partir da data da assinatura do contrato.
Produto 2 – Versão interativa do RQMA 2011, para disponibilização no site do IBAMA (online), e produção de
mídia própria (offline), contendo estrutura, roteiro e conteúdo do Relatório, a ser entregue 60 (sessenta) dias após
a data da assinatura do contrato.
Todos os produtos serão entregues em versão preliminar (em meio digital e impresso) para análise do contratante,
por intermédio da Equipe do RQMA. Os valores correspondentes serão pagos após aprovação dos produtos por
parte do contratante.

8.

Produtos X honorários
Descrição

Valor

Data de entrega

30%

NOV/2011

70%

DEZ/2011

Documento contendo proposta de estrutura, roteiro e conteúdo das
informações para manipulação / consulta ao RQMA 2011, para
disponibilização no site do IBAMA (online), e produção de mídia
própria (offline)
Versão interativa do RQMA 2011, para disponibilização no site do
IBAMA (online), e produção de mídia própria (offline), contendo
estrutura, roteiro e conteúdo do Relatório
9.

Insumos

Textos, informações e dados integrantes do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (RQMA 2011).
Orientações técnicas e administrativas quanto aos padrões utilizados para disponibilização de documentos no site
do IBAMA.
Direitos autorais e de propriedade intelectual
O IBAMA se pauta pela legislação vigente sobre propriedade intelectual. Fotos, figuras e documentos
consultados deverão estar devidamente creditados e/ou incluídos em lista de referências. Para a publicação e
produção de materiais bibliográficos derivados de informações resultantes desta consultoria é necessária a
realização de contato prévio com esta instituição.
Nome e Cargo do Supervisor: Fernando Marques, Diretor de Qualidade Ambiental do IBAMA.
Localidade do Trabalho: Brasília/DF
Data de início: OUTUBRO/2011
Data de término: DEZEMBRO/2011
10. Critérios da seleção
FATORES

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

I. EXPERIÊNCIA / ESPECIALIDADE
a) Graduação em curso correlato ao objeto da contratação
b) Pós-graduação (strictu e/ou lato sensu) em área correlata ao objeto da
contratação (20 pontos por curso; limite de 05 cursos)
c) Experiência Profissional na área ao objeto da contratação (50 pontos por
ano de experiência; limite 8 anos)
II. CONHECIMENTO
d) Cursos (< 180 h) em área correlata ao objeto desta contratação (10 pontos
por curso, limite de 10)
e) Execução de trabalhos de divulgação de relevantes publicações em versão
digital interativa (30 pontos por trabalho, máximo 10)

100
100
400

100
300

Serão chamados para a entrevista, que poderá ser realizada via telefone ou Skype, os candidatos que
obtiverem 70% da pontuação. Na entrevista serão avaliados critérios como habilidade de trabalho em equipe
multidisciplinar, demonstração de conhecimento nas áreas do TDR, articulação do raciocínio, exposição clara
das idéias, fluência e vocabulário.

TERMO DE REFERÊNCIA CÓD004/03 – RQM A 3
Contrato por Produto – Nacional
1.

Introdução

O Brasil tem se destacado no contexto global quanto à temática ambiental com atuação mais evidente a partir da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, na
cidade do Rio de Janeiro. Desde então, passou a se destacar em temas relevantes da governança ambiental global,
tais como diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, florestas, biossegurança, biopirataria,
urbanização, controle de substâncias perigosas e tecnologias limpas. Apesar dos avanços nas questões da
governança ambiental, o País vem experimentando, nos últimos 20 anos, um processo de desenvolvimento
econômico e social crescentes, tendo alcançado em 2010 o grau de sétima economia mundial. Como resultados
evidentes cresceram as pressões sobre os recursos naturais, resultando em retomada de desflorestamentos, com
ênfase na Amazônia, no aumento na emissão de gases de feito estufa, na geração de resíduos sólidos urbanos e
industriais, na expansão das áreas urbanas e na contaminação do solo agrícola com o uso de agrotóxicos.
Portanto, para se alcançar os princípios de sustentabilidade de longo prazo é necessário acompanhar a situação da
qualidade ambiental no País, analisando a evolução do estado da qualidade ambiental, compreendendo os fatores
determinantes, as interações, as sinergias e os cenários possíveis, de modo a orientar a Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA) para a adoção de medidas corretivas, cautelares e orientadoras, voltadas ao princípio da
precaução.
2.

Antecedentes

O IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em cumprimento a
determinação legal, definida no artigo 9º da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente,
tem atribuição de instituir e divulgar o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (RQMA). Para atender tais
compromissos institucionais foi publicada a Portaria nº 581, de 20/05/2011, que cria o Grupo de Trabalho para a
elaboração do RQMA Brasil 2011 (GT-RQMA), com definição de responsabilidades para o cumprimento desse
objetivo envolvendo todas as diretorias e superintendências estaduais do IBAMA.
O Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (RQMA) visa contribuir não somente na informação da sociedade
brasileira sobre o estado do meio ambiente, mas, também, na promoção de ações que resultem em melhorias na
execução da PNMA. Com o RQMA pretende-se dar o suporte técnico–científico ao processo de tomada de
decisão na elaboração e execução de políticas públicas, buscando a sustentabilidade e, ao mesmo tempo,
apontando caminhos que possam levar o Brasil à condição de liderança global na temática ambiental.
A estrutura do RQMA Brasil 2011 é composta de 11 capítulos temáticos: aspectos sociais, atmosfera, água, solos,
biodiversidade, florestas, ambiente costeiro, ambiente urbano, economia sustentável e governança ambiental.
Com o objetivo de nortear e padronizar o conteúdo básico de todos os textos, cada capítulo do RQMA será escrito
de acordo com o modelo DPSIR (força-motriz, pressão, estado, impacto, resposta), que constitui a estrutura
conceitual que orienta o RQMA. A redação de cada capítulo será realizada de maneira colaborativa entre as
instituições ambientais afetas ao tema, sob a coordenação do GT-RQMA.
Em face da relevância e complexidade das tarefas que envolvem a elaboração do RQMA, o desafio de gerar um
conjunto de indicadores ambientais, sociais e econômicos justifica-se pela possibilidade do acompanhamento do
estado do meio ambiente, a importância para a avaliação de políticas ambientais sustentáveis e o processo de
tomada de decisão.
O desenvolvimento deste rol de indicadores a partir de determinados critérios pode ser limitante na medida em
que são explicitadas as diversas lacunas inerentes à sua produção, publicação, acesso, validação, dentre outras.
Neste sentido, é importante classificar os indicadores de acordo com a disponibilidade para seu uso. Este
procedimento permite distinguir os indicadores que podem ser utilizados no RQMA no curto prazo, identifica
questões operacionais relacionadas à produção futura de outros indicadores importantes de serem monitorados e
indica sua inclusão nas futuras edições do RQMA. Deste modo, os indicadores podem ser classificados de acordo
com três categorias:
Tipo A: Indicador que atende aos critérios de seleção e está disponível, sem dificuldades e custos significativos;
Tipo B: Indicador que atende aos critérios de seleção, mas que envolve sistematização e custos extras (seus dados
primários são parcialmente disponíveis);

Tipo C: Indicador que embora não atenda todos os critérios de seleção, é de extrema importância e vale o esforço
de operacionalizar sua disponibilidade (seus dados primários são quase ou totalmente inexistentes).
Devido à celeridade requerida para a identificação e a utilização de indicadores no RQMA Brasil 2011, salientase que os indicadores selecionados deverão ser do Tipo A.

3.

Função no Projeto

Otimizar os sistemas de controle da Qualidade Ambiental por meio da sistematização de indicadores e
disponibilização de informações para a elaboração do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente.

4.

Número do resultado no PRODOC/PNUD

Produto 3.1.4: Relatório de Qualidade do Meio Ambiente elaborado e divulgado.

5.

Objetivos da consultoria

Identificar e sistematizar um conjunto de indicadores ambientais, sociais e econômicos, do Tipo A, de
abrangência nacional e, preferencialmente, com base em documentos, sistemas e dados de instituições
reconhecidas na área ambiental ou correlata, para serem utilizados no RQMA, conforme divisão temática prédefinida, conteúdo dos capítulos em elaboração e de acordo com a abordagem metodológica adotada.

6.

Descrição das atividades

As atividades serão desenvolvidas em estreita colaboração com a equipe GT-RQMA, responsável pela elaboração
do RQMA. O(a) consultor(a) contratado(a) deverá desenvolver as seguintes atividades:
6.1
Participar de reunião introdutória, com possível participação do PNUD, para a especificação das
atividades e instituições que serão consultadas, incluindo o detalhamento da metodologia a ser utilizada na
sistematização dos indicadores ambientais, sociais e econômicos, tarefas, prazos, cronogramas, dentre outros,
atendendo ao disposto nos documentos disponibilizados como insumos.
6.2
Elaborar um inventário que apresente um conjunto de indicadores ambientais, sociais e econômicos, que
servirá de base de comparação com os textos dos capítulos do RQMA, seguindo as etapas de:
24. Identificar e sistematizar os principais indicadores ambientais, sociais e econômicos utilizados na esfera
internacional e explicitar seus marcos de referências conceituais e metodológicas. A prioridade será para os
indicadores compilados no âmbito dos compromissos internacionais do Ministério do Meio Ambiente – MMA
(Metas do Milênio, Rede de Especialistas em estatísticas sociais e ambientais da América Latina e Caribe –
REDESA, Iniciativa Latino-Americana e Caribenha – ILAC, Processo Global Environment Outlook – GEO do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, entre outros), bem como as experiências de
países e organismos internacionais (por ex. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico –
OCDE) que mais avançaram nessa área;
25. Identificar e sistematizar os principais indicadores ambientais, sociais e econômicos existentes no Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, explicitando tanto seus marcos de referências conceituais ou
metodológicas, quanto as fontes de geração de informações oriundas de registros administrativos e de
monitoramento da qualidade ambiental;
26. Identificar as necessidades de compatibilização conceitual ou metodológica dos indicadores ambientais,
sociais e econômicos existentes no País com os adotados internacionalmente de acordo com as prioridades da
política ambiental brasileira;
27. Especificar os aspectos metodológicos dos indicadores ambientais, sociais e econômicos existentes,
inicialmente por meio de tabela sintética e, em seguida, por meio da compilação das respectivas folhas
metodológicas para cada um dos indicadores. A tabela sintética deverá conter as seguintes informações: unidade
de medida, instituição responsável pela produção do indicador, abrangência geográfica, periodicidade da
divulgação, tipo de divulgação (internet, boletim, etc.), data em que se iniciou o levantamento, tipo de

levantamento (pesquisa estatística, registro administrativo, estação de monitoramento), classificação (Tipo A, B,
C);
28. Selecionar os indicadores preferencialmente de abrangência nacional e periodicidade anual e destacar
aqueles que forem classificados como do Tipo A. Possíveis ajustes poderão ser propostos conforme a
particularidade do tema.
6.3
Apresentar o inventário (documento digital com apresentação em Power Point) e as principais questões
discutidas nas reuniões técnicas com as respectivas áreas temáticas, com o objetivo de validar o conjunto de
indicadores que irá servir de base para a elaboração do RQMA.
6.4
Apresentar análise comparativa do inventário com os textos em elaboração pelas equipes temáticas de
cada capítulo do RQMA, identificando lacunas e elaborando recomendações para o aperfeiçoamento e a
consolidação do sistema de indicadores utilizados nos textos do RQMA, de modo que tais indicadores permitam
descrever a qualidade ambiental do país em formato acessível e simples, inclusive com uso de gráficos e
ilustrações, quando possível.
6.5

Estipula-se o número total de 3 reuniões presenciais em Brasília com a equipe do RQMA.

7.

Produtos esperados

O(a) contratado(a) deverá apresentar os seguintes produtos, conforme descrição e prazos relacionados:
Produto 1: Inventário com conjunto de indicadores ambientais, sociais e econômicos e tabela especificando
as seguintes informações para uma lista inicial de indicadores selecionados: unidade de medida, instituição
responsável pela produção do indicador, abrangência geográfica, periodicidade da divulgação, tipo de
divulgação (internet, boletim, etc.), data em que se iniciou o levantamento, tipo de levantamento (pesquisa
estatística, registro administrativo, estação de monitoramento) e classificação (Tipo A, B, C), com destaque
aos indicadores do Tipo A.
Produto 2: Relatório contendo análise comparativa dos indicadores apresentados no inventário em relação
aos indicadores contemplados nos textos do RQMA Brasil 2011.
8.

Qualificação profissional

Formação de nível superior, com pós-graduação, com experiência comprovada de no mínimo cinco anos na
sistematização, compilação e análise conjunta de indicadores ambientais, sociais e econômicos. Disponibilidade
imediata para a contratação.
9.

Insumos

Como referência metodológica e estrutura temática, respectivamente seguem, em anexo, os documentos
“Abordagem Teórico-Metodológico” e “Escopo do RQMA 2011”.
Direitos autorais e de propriedade intelectual
O IBAMA se pauta pela legislação vigente sobre propriedade intelectual. Fotos, figuras e documentos
consultados deverão estar devidamente creditados e/ou incluídos em lista de referências. Para a publicação e
produção de materiais bibliográficos derivados de informações resultantes desta consultoria é necessária a
realização de contato prévio com esta instituição.
Nome e Cargo do Supervisor: Fernando Marques, Diretor de Qualidade Ambiental do IBAMA.
Localidade operacional do trabalho: O(a) profissional poderá residir em qualquer parte do território nacional,
entretanto, os custos com deslocamento/hospedagem para participação em reuniões de trabalho estão inclusos no
valor deste contrato bem como todos encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.
Data de início: OUTUBRO/2011
Data de término: DEZEMBRO/2011

10.

11.

Produtos x honorários (descrição)
Descrição

Valor %

Data limite de entrega

Produto 1

50%

NOV/2011

Produto 2

50%

DEZ/2011

Forma de apresentação
Os produtos deverão ser entregues com nível e linguagem técnica.
A versão final dos documentos deverá ser entregue de forma preliminar para análise e manifestação da
equipe GT-RQMA da DIQUA/IBAMA. O(a) consultor(a) deverá adequar ou corrigir os produtos conforme
acordado para a emissão da versão final.
A elaboração do parecer seguirá roteiro estabelecido pelo GT-RQMA da DIQUA/IBAMA, que será
repassado à consultoria em reunião convocada especificamente para este fim.
Os produtos finais deverão ser elaborados em documento do Word, a ser entregue em duas vias impressas
encadernadas e três vias digitais em CD-ROM.

12.

Critérios para a seleção

FATORES

PONTUÇÃO
MÁXIMA

I. ESPECIALIDADE
a) Doutorado em área correlata ao TDR

200

b) Mestrado em área correlata ao TDR

100

c) Especialização lato sensu (>= 180 h) em área correlata ao objeto da contratação
(20 pontos por curso; limite de 05 cursos)
d) Cursos (< 180 h) em área correlata ao objeto desta contratação (10 pontos por
curso, limite de 10)

100
100

II. EXPERIÊNCIA
e) Experiência profissional na área ao objeto da contratação (50 pontos por ano de
experiência; limite 10 anos)

500

Serão chamados para a entrevista, que poderá ser realizada via telefone ou Skype, os candidatos que
obtiverem 70% da pontuação. Na entrevista serão avaliados critérios como habilidade de trabalho em equipe
multidisciplinar, demonstração de conhecimento nas áreas do TDR, articulação do raciocínio, exposição clara
das idéias, fluência e vocabulário.

