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OBJETIVO 
Elaborar mapa comunitário socioambiental das comunidades da Morraria de Cáceres-
MT, para identificação de possíveis problemas socioambientais, com foco nos recursos 
hídricos.  
 
ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
Componente 1 – Iniciativas Comunitárias Sustentáveis e Adaptativas. 
Subcomponente 1 A – Gestão de Recursos Naturais. 
 
CONTEXTO 
A região de Morraria, no município de Cáceres-MT, é constituída pelo bioma Cerrado e 
habitada por uma população espalhada em torno de 15 comunidades tradicionais, 
autodenominados “morroquianos”. São famílias tradicionais morroquianas que 
historicamente estabeleceram-se na região, com uma organização sociocultural e 
ambiental própria deste habitat, até então natural. A relação desta população 
tradicional é baseada historicamente na convivência coletiva, na solidariedade e, 
principalmente, no usufruto comum da terra e de outros recursos naturais. São 
comunidades constituídas desde a época das Sesmarias, no Brasil Colônia, ainda 
habitadas por inúmeras famílias camponesas, mas nota-se a invasão de muitas famílias 
de migrantes que se apropriaram de parte das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
morroquianos. Os costumes e práticas tradicionais estão desaparecendo com o tempo, 
principalmente com a invasão destes migrantes, que se estabeleceram em fazendas na 
região. Nas últimas décadas houve muito desmatamento para investimentos em 
atividades agropecuárias. Percebe-se as ameaças do desaparecimento dos recursos 
hídricos que abastecem diretamente o território, afetando assim as famílias das 
comunidades tradicionais da Morraria. Muitas nascentes e córregos já estão secos, e 
outros ameaçados. A vegetação nativa do cerrado, especialmente as frutíferas vêm 
desaparecendo, que são fontes de alimentos, e muitas vezes servem de renda para estas 
famílias tradicionais.  
 
JUSTIFICATIVA 
 
O mapeamento comunitário socioambiental das comunidades de Morraria identificará 
as comunidades tradicionais da área de abrangência da Escola Municipal Buriti e do 
entorno da Unidade de Conservação da Estação Ecológica Serra das Araras da Morraria, 
do município de Cáceres-MT. Também identificará no mapa cartográfico os 
empreendimentos de monocultivos agropecuários/ florestais, e de extração mineral que 
possam ser considerados ameaças aos territórios das comunidades tradicionais, do 
município de Cáceres-MT. A partir do mapeamento, deve-se elaborar um parecer sobre 
possíveis ameaças à estas comunidades tradicionais, considerando os diversos aspectos 
sociais, culturais e ambientais. Com o mapeamento elaborado, o parecer deverá indicar 
possíveis impactos negativos, do ponto de vista socioambiental, que venham afetar 
diretamente a população destas comunidades, e indicar métodos de resistência, 
destacando a importância de proteção e manutenção deste território.  
 
 
ABRANGÊNCIA 



Território onde estão situadas as comunidades tradicionais da morraria de Cáceres-MT, 
trajeto da rodovia MT 343, no entorno da área de abrangência da Escola Municipal Rural 
Buriti, e no entorno da Unidade de Conservação da Estação Serra das Araras, município 
de Cáceres-MT. 
 
 
ATIVIDADES 

1. Realizar uma oficina, envolvendo um grupo de lideranças definidas pelas 
comunidades e escola, com a finalidade de utilizar o método do mapa falante, 
na escola Buriti 2.  

2. Realizar visitas às comunidades para elaboração do mapa das comunidades 
tradicionais morroquianas, no município de Cáceres – MT; 

3. Elaborar o relatório descritivo contendo as questões socioambientais 
levantadas, considerando as causas/efeitos, e possíveis indicações de medidas 
reparadoras. 

4. Elaboração do mapa com imagens georreferenciadas e impressão em escala 
visível para exposição/devolutiva na escola Buriti; 

 
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

• Juntamente com o assessor, mobilizar e selecionar um grupo de lideranças das 
comunidades, professores/as, alunos e realizar uma oficina, com a finalidade de 
discutir noções básicas sobre territorialidade, manejo comunitário de recursos e 
sustentabilidade, e elaborar o mapa utilizando o método do mapa falante, na 
escola Buriti. 

• A coordenação da ARPEP deverá providenciar um veículo, máquina fotográfica, 
GPS e um assessor técnico que acompanhará e apoiará o(a) consultor/a nas 
visitas às comunidades para implementação da metodologia de construção do 
mapa comunitário socioambiental, das comunidades tradicionais morroquianas 
no município de Cáceres – MT; 

• A partir das atividades de campo realizadas, consultor/a deverá elaborar o 
relatório e o mapa com imagens georreferenciadas, com apontamentos 
descritivos das comunidades e os possíveis pontos de impactos negativos, 
especialmente com foco nos recursos hídricos. Após concluído, disponibilizar 
para a contratante, para análise e aprovação. 

• Apresentar os resultados do mapeamento socioambiental, em um evento na 
escola Buriti da morraria, e disponibilizar os materiais; 

  
PRODUTOS 

1. Relatório descritivo da oficina com lideranças das comunidades contendo: a 
abordagem sobre noções de territorialidade, manejo comunitário de recursos 
naturais e sustentabilidade; a construção da metodologia do mapa falante; e, a 
abordagem da questão dos recursos hídricos na comunidade de morraria, 
realizada na escola Buriti; 

2. Relatório descritivo das atividades contendo: a caracterização das comunidades 



visitadas, com mapa georreferenciado e ilustrações e/ou fotos; 

3. Mapa cartográfico socioambiental contendo: localização e identificação das 
comunidades; levantamento dos possíveis pontos conflitantes dos impactos 
negativos, especialmente dos recursos hídricos; 

 
 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 
O produto deve ser apresentado em Língua Portuguesa (Brasil) e deverá ser objetivo, 
em linguagem clara e didática, propiciando uma perfeita compreensão. Deverão estar 
em consonância com o cronograma de trabalho estabelecido no Contrato e com o 
Termo de Referência. 
 
O produto especificado neste Termo de Referência deverá ser apresentado ao 
coordenador do projeto na data de entrega estipulada na forma eletrônica, sob forma 
de minuta, para análise. Uma vez aprovado, deverá ser entregue de forma definitiva, em 
1 (uma) via original por meio impresso (papel formato A4 e em meio digital). 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo total para a realização dos serviços previstos neste Termo de Referência é de 
120 dias. Os respectivos produtos, prazos de apresentação e percentuais de pagamento 
dos mesmos estão descritos na tabela a seguir: 
 
A forma de pagamento, procederá logo após a entrega dos produtos e aprovação pela 
coordenação do subprojeto e diretoria da Arpep. 
 

PRODUTOS 
PREVISÃO DE 
ENTREGA DOS 

PRODUTOS 

PERCENTUAL DE 
PAGAMENTOS 

P 1 - Relatório descritivo da oficina na escola 
Buriti com lideranças das comunidades 
contendo: a abordagem sobre noções de 
territorialidade, manejo comunitário de 
recursos naturais e sustentabilidade; a 
construção da metodologia do mapa falante; 
e, a abordagem da questão dos recursos 
hídricos na comunidade de morraria, realizada 
na escola Buriti. 

Até 30 dias após 
assinatura do 
contrato  

20% 

P2 - Relatório descritivo das atividades 
contendo: a caracterização das comunidades 
visitadas, com mapa georreferenciado e 
ilustrações e/ou fotos. 

Até 30 dias após 
assinatura do 
contrato 

30% 

P 3 - Mapa cartográfico socioambiental 
contendo: localização e identificação das 
comunidades; levantamento dos possíveis 
pontos conflitantes dos impactos negativos, 
especialmente dos recursos hídricos. 

Até 60 dias após 
assinatura do 
contrato 

50% 

TOTAL 100% 

 



Os períodos acima determinados para a realização dos serviços previstos no presente 
Termo de Referência serão contados a partir da data de assinatura do contrato. 
 
Encontra-se incluído nos custos a remuneração dos serviços, bem como todos os 
encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista.  

O prazo de análise dos documentos será de até 15 dias após a entrega dos produtos. 
Caso sejam necessárias readequações após análise para fins de aprovação, se reinicia a 
contagem do prazo. A análise e aprovação será feita pela Coordenação do Projeto. 

Após aprovação formal será submetido ao CAA/NM para pagamento. O prazo de 
pagamento será de até 10 dias corridos. 
 
PREVISÃO DE VIAGENS 
As despesas com passagens aéreas, combustível para deslocamentos e hospedagem não 
estão incluídas no valor dos produtos. As passagens aéreas e combustível serão 
adquiridas diretamente pela contratante. As despesas com alimentação, hospedagem e 
locomoção serão custeadas dentro orçamento do subprojeto mediante, mediante 
concessão de diárias ou contratação direta de serviços feitas pela Contratante.  
 
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Comunidades tradicionais da Morraria dentro do raio de abrangência da Escola Rural 
Municipal Buriti e do entorno da Estação Ecológica Serra das Araras - município de 
Cáceres-MT. 
 
 
QUALIFICAÇÃO DO CONSULTOR 
Poderão participar desta seleção os profissionais que tenham, no mínimo, a qualificação 
descrita abaixo, que será verificada mediante aplicação dos critérios de avaliação, 
distribuídos entre formação acadêmica e experiência, com respectivamente 30% e 70% 
dos pontos totais: 

a) Formação Acadêmica: 

I. Requisitos mínimos: 

• Profissional graduado em curso de nível superior em uma das seguintes áreas: 

Sociologia, Antropologia, Ciências Agrárias e afins, Biologia, Geografia e/ou 

História.  

II. Requisitos desejáveis: 

• Pós-graduação em quaisquer áreas do conhecimento acima discriminadas. 

b) Experiência Profissional: 

I. Requisitos mínimos: 



• Experiência com metodologia participativa na construção de mapas envolvendo 

comunidades tradicionais; 

• Experiência mínima de 1 ano em atividades relacionadas a temática 

socioambiental. 

II. Experiências Desejáveis: 

• Experiência e conhecimentos sobre a realidade das comunidades tradicionais da 

região de Mato Grosso.  

• Experiência na implementação de projetos sustentáveis relacionados a questões 

socioambientais no cerrado;     

 
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 
A coordenadora e o assessor técnico acompanharão e colaborarão nos serviços da 
consultoria do mapeamento, discutindo e contribuindo para a consecução da 
metodologia proposta, bem como viabilizando a infraestrutura e logística para percorrer 
o território das comunidades.  
 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS  
A Escola Buriti e as comunidades da Morraria serão espaços de troca de conhecimentos 
para a construção do mapa abordando os problemas socioambientais. Para este serviço 
a campo a contratante fornecerá veículo para locomoção, combustível, Gps, material de 
apoio (caneta, papel), máquina fotográfica e acompanhamento da coordenadora e o do 
assessor técnico do subprojeto.  
 
PROPRIEDADES 
Todas as peças produzidas pelo contratado, fruto deste Termo de Referência, inclusive 
originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do 
contrato e pertencerão ao contratante. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O Contratado será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais 
e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a 
contratação de autônomo. 
 
Não será proporcionado ao Contratado, seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, 
de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por 
enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato. 
 
Será vedado ao Contratado ceder e/ou utilizar quaisquer informações e/ou 
documentos, objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante. 
 
O Contratado deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de 
acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética. 


