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ACORDO DE COOPERAOAO TECNICA QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
ESPACIAIS — INPE E A PROCURADORIA GERAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DE AOOES CONJUNTAS PARA A
APOIO AO TRATAMENTO DE DADOS GEOESPACIAIS
DOS PRODUTOS DO PRODES, DETER E QUEIMADAS DO
INPE COM OS DADOS DO CAR PARA A REGIAO DA BACIA
HIDROGRAFICA DO CUIABA — MT

O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS — INPE, orgao do Ministério da
Ciéncia, Tecnologia, lnovaoées e Comunicaooes — MCTIC, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
01.263.896/0005-98, estabeiecido na Av. dos Astronautas n° 1.758, na cidade de Sao
José dos Campos — SP, doravante denominado INPE, neste ato representado por seu
Diretor, Dr. Ricardo Magnus Osorio Galvéo nomeado pela Portaria n° 1.911, da Casa Civil
da Presidéncia da Repilblioa, de 21/09/2016, publicada no Diario Oficial da Uniao de
22/09/2016, portador da Cédula de ldentidade RG n° 6.270.023-6 SSP/SP, inscrito no
CPF sob o n° 340.597.848-34, e a PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE MATO GROSSO orgao do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
14.921 .092/0001-57, doravante denominada MPE-MT, estabelecida a Pca Alencastro S/N
Paiacio Alen Castro, na cidade de Cuiaba - MT, neste ato representado pelo Pr0curad0r-
Geral de Justiga do Estado de Mato Grosso Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, CPF:
545.112.911-87, resolvem celebrar 0 presente Acordo de Cooperagao Técnica - ACT, que
sera em tudo regido pelos preceitos e principios de direito pubiico e, no que couber, as
disposigoes da Lei n.° 8.666, de 21 junho de 1993, com suas respectivas posteriores
alteragoes, devendo ser executado com estrita obsen/ancia das clausulas e condigoes
seguintes:

Considerando que o INPE desenvolve geotecnologias para manipulagao de dados
geograficos e ambientais dinamicamente coletados. Tais geotecnologias sao
desenvoividas para atender demandas institucionais, assim como para uso livre por
qualquer cidadao. Todos os aplicativos desenvolvidos com base da TerraLib podem ser
utiiizados para as mais diversas aplicagoes.

Considerando ainda que o INPE realiza projetos de monitoramento de desmatamentos
através do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazonia Legal por Satélite
— PRODES, assim como a Detecgao de Desmatamento em Tempo Real - DETER.
Também realiza monitoramento de incéndios florestais através do Programa Queimadas
— Monitoramento por Satélite. Tais projetos, além de fornecer os dados desmatamento e
queimadas a orgéos oficias, também disponibiiiza em portais web em tempo real.

Ajustam o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente acordo tem como objeto apoiar MPE-MT na coleta automatica,
armazenamento e tratamento de dados geoespaciais para intersegoes entre produtos do
PRODES / DETER e Queimadas do INPE com dados do CAR e outros orgéos para a
regiéo da Bacia Hidrografica do Cuiaba - MT.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO PLANO DE TRABALHO

Os objetivos, justificativas, desenvolvimento, etapas e prazos de execuoao
do objeto oonstante da Clausula Primeira encontram-se estabelecidos no Plano de
Trabalho anexo I, que é parte integrante deste instrumento, para todos os fins de direito,
independentemente de sua transcrigao.
Paragrafo (mico. De acordo com as caraoteristicas das atividades originarias deste
Acordo, poderao os Participes, no seu ambito administrativo, envolver outros orgéos e
entidades na sua concepgao e execugao.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ATRIBUIQOES DOS PARTTCIPES

a) garantir um fluxo continuo de troca de informagoes sobre o objeto do presente
Acordo;

b) explorar outras oportunidades e identificar aooes de interesse mutuo para o pleno
desenvoivimento das atividades que couber na consecugao do objeto deste
Acordo;

c) identificar os meios e recursos adequados para apoiar a execuoao das aooes
previstas no Plano de Trabalho deste Acordo ou identificadas conforme item (b)
desta Clausula;

d) citar todas as instituiooes participantes na divulgaoao das aooes conjuntas;
e) designar técnicos dos respectivos setores envolvidos, por meio de comunicagéo

oficial entre os participes, para supen/isao e acompanhamento das equipes
técnicas e dos planos de trabalhos ou instrumentos espeoificos reiacionados as
agoes de interesse mutuo;

f) as demais atribuigoes especifioas de cada participe estao definidas no Piano de
Trabalho.

CLAUSULA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DOS PARTTCIPES

As responsabilidades dos participes estao descritas no Plano de Trabalho.
Cada Partioipe responsabiliza-se pelas aooes e/ou omissoes praticadas por seus agentes,
na execugéo do objeto deste Acordo de Cooperagao Técnica, obrigando-se a reparar os
danos porventura causados a outra parte ou a terceiros.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS

O presente Acordo de Cooperagao nao gera obrigagoes finanoeiras de
qualquer especie, nem transferencia de recursos financeiros entre os Participes,
cabendo a oada um aplicar seus proprios recursos na consecugao do seu objeto,
conforme a iegislaoao vigente.

Paragrafo Primeiro. Eventuais despesas neoessarias a consecuoao do
objeto deste Acordo, tais como as relacionadas a pessoal, deslocamento, viagens,
comunicagao entre os Participes e outras que se fizerem necessarias, serao
assumidas pelo MPE-MT, mediante disponibilidade, no caso das atividades reaiizados
na regiao do objeto desse acordo.
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Paragrafo Segundo. Os recursos humanos a serem utilizados na
execugao dos termos do presente Acordo nao sofrerao qualquer alteragao na sua
vinculagao institucional ou empregaticia por desempenho de atividades relacionadas ao
cumprimento deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA — DA PARTICIPAQAO NO RESULTADO DOS TRABALHOS

Os resultados tecnicos e todo e qualquer desenvolvimento ou inovaoao
tecnologica decorrente de trabalhos no ambito do presente instrumento serao atribuidos
aos Participes, sendo vedada a sua divulgagéo total ou paroial sem o consentimento
prévio e formal dos Participes.

CLAUSULA SETIMA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os Participes definirao a forma de exploraoao dos direitos de propriedade

intelectual que, eventuaimente, decorram dos projetos desenvolvidos no ambito deste
Acordo, em instrumento juridico que verse espeoificamente sobre direitos dessa natureza,
com a observancia das normas legais em vigor.

CLAUSULA OITAVA — DA DIVULGAQAO E DA PUBLICIDADE

Os Participes assumem o compromisso, de oomum acordo, de divulgar a
sua participaoao no presente Acordo de Cooperagao Técnica, fazendo constar seus
nomes em folhetos, cartazes, peoas promocionais e em todos os meios de publicidade
utilizados na promooao do objeto deste instrumento, nos termos do Decreto nO4.799, de
4 de agosto de 2003 e da Instruoao Normativa no 31, de 10 de setembro de 2003, da
Secretaria de Comunicagao de Governo e Gestao Estrategica da Presidéncia da
Republica, ficando vedada a utilizaoéo de nomes, simbolos ou imagens que possam
caracterizar promogao pessoal de autoridades ou de servidores publicos.

CLAUSULA NONA — DA VIGENCIA

O presente Acordo de Cooperagao Técnica tera a vigéncia de 60
(sessenta) meses, oontados a partir da data da assinatura do instrumento.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAQOES
Este Acordo de Cooperagao Técnica, bem como o seu Plano de Trabalho

poderao ser alterados, de oomum acordo entre os Participes, durante sua vigénoia,
mediante Termo Aditivo, devidamente justificado, desde que tal interesse seja manifesto
previamente por escrito, sendo vedada a alteragao de seu objeto.

CLAUSULA ONZE — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

Nos termos do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993, fica oonsignado que os
participes indicaréo servidores responsaveis pelo acompanhamento da fiel exeougao do
presente Acordo de Cooperagao Técnica.
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CLAUSULA DOZE — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e as dtividas porventura surgidas, em decorréncia da
operacionalizacao deste instrumento, serao resolvidos mediante acordo entre os
Participes.

CLAUSULA TREZE - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

O presente instrumento podera ser rescindido de pleno direito,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, em caso de supen/eniéncia
de norma legal que o torne impraticavel, ou pelo nao cumprimento das obrigaooes ora
assumidas, ou denunoiado por consenso dos Participes, a qualquer tempo, mediante
notificacao expressa com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

Paragrafo (mico. Fica assegurado o prosseguimento e conclusao dos
trabalhos em curso, salvo decisao contraria acordada entre os Participes.

CLAUSULA QUATORZE - DA PUBLICACAO
O INPE providenciara, as suas expensas, publicacao do extrato do

presente Convénio no Diario Oficial da Uniao, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar de sua
assinatura, na forma do art. 61, paragrafo Unico, da Lei n°. 8.666, de 1993.

CLAUSULA QUINZE - oo FORO
Os participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias,

decorrentes do presente ajuste, a tentativa de conciliacéo perante a Camara de
Conciliacao e Arbitragem da Administracao Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da
Uniéo, nos termos do art. 37 da Lei n° 13.140 de 2015, do art. 11 da Medida Provisoria n°
2.180-35 de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso lll no Anexo I ao Decreto n° 7.392
de 13 de dezembro de 2010. Nao logrando éxito a conciliacao, seré competente para
dirimir as questoes decorrentes deste Acordo de Cooperacéo, 0 foro da Justica Federal,
Secao Judiciaria de Mato Grosso, porforca do inciso I, do art. 109 da Constituicéo Federal.

E, assim, por estarem justos e acordados, os Participes firmam o presente
instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um so efeito, na presenca das
testemunhas abaixo qualificadas, para que produza os efeitos legais.

Sao Jose dos Campos, _“~j"de / . ' -"de 2018.
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‘ ll Ricardo Magnus Mauro Benedito Pouso Curvo

Diretor do lnstituto Nacional de Pesquisas Procurador-Geral de Justica do Estado de Mato
Espaciais GrQ$$Q
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Plano de Trabalho (ANEXO I)

l— IDENTIFICACAO DOS PARTlClPES (Dados cadastrais)

NOME

lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE

CNPJ

O1.263.896/OOO5-98

ENDEREQO

Avenida dos Astronautas, 1.758

CIDADE Q _Cfl DDD[TELEFONE

S50 José dos Campos SP 12227-010 (12) 3208-6499

NOME oo RESPONSAVEL

Dr. Ricardo Magnus Osorio Galvao

QE

340.597.848—34
CARGO

Diretor Geral do INPE

NOME

Procuradoria Geral de Justiga do Estado de Mato Grosso

CNPJ

14.921092/OOO1-57

Enderego

PCA ALENCASTRO S/N PALACIO ALEN CASTRO

CIDADE _L_/_E E DDD[TELEFON

E
Cuiabé MT 78005-580

NOME oo RESPONSAVEL

Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo

Qfi

545112.911-87

CARGO

Procurador-Geral de Justica do Estado de Mato Grosso
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II — DESCRIQAO DO PROJETO

Titulo do Projeto Periodo de Execugao

Apoio ao tratamento de dados geoespaciais INICIO TERMINO

para intersegoes entre de produtos do
OUT/2018 SET/2023

PRODES/ DETER e Queimadas do INPE com

dados do CAR para a regiao da Bacia

Hidrografica do Cuiabé — MT.

Contextualizagao e Justificativa da Proposigfio

Contexto do Geotecnologias INPE

Desde 2002, a Divisao de Processamento de imagens — DPI do INPE, dentro da politica geral
do governo brasileiro de incentivar a produgao de software livre, iniciou o desenvolvimento da
biblioteca TerraLib, a qual foi concebida com codigo fonte aberto, disponibilizada através da
Internet no site vvww.terralib.org, atualmente em sua versao 5.3.0. A TerraLib permite a geragao de
aplicativos de geoprocessamento que integram dados espaciais (imagens e mapas) em sistemas
gerenciadores de bancos de dados (SGBD) e pode ser usada para diferentes aplicagoes.

Como parte do planejamento estratégico do INPE iniciou-se o desenvolvimento de uma
plataforma que permite integrar (cruzar) em tempo real dados geo-ambientais (climaticos,
hidrologicos , atmosféricos, geotécnicos, entre outros) com mapas de risco e vulnerabilidades
ambientais para dar alerta a diversos tipos de aplicagoes como qualidade do ar, qualidade da agua,
gasodutos, barragens de rejeito em area de mineragao, incéndios florestais, movimentos de massa
do tipo escorregamentos e corridas de lama, enchentes, estiagens e descargas elétricas no setor
elétrico. Esta plataforma é a TerraMA2 — Monitoring, Analysis and Alert Plataform — site
www.dpi.inpe.br/terrama2, atualmente em sua versao 4.0.6, mantém a natureza de um projeto de
pesquisa de base tecnologica, continuando a ser projetada, desenvolvida e mantida sob a
responsabilidade da Coordenadoria de Observagao da Terra (OBT) como plataforma computacional
livre e aberta para toda comunidade de usuarios interessados em desenvolver seus proprios
sistemas de monitoramento e alerta na area ambiental no pals e no exterior.

Contexto dos Dados Geoambientais INPE

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazénia Legal por Satélite - PRODES
realiza 0 monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso e produz, desde 1988, os
mapas de desmatamento, que permitem 0 calculo das taxas anuais de desmatamento na regiao,
taxas estas usadas pelo governo brasileiro para o estabelecimento de politicas ptiblicas. As taxas
anuais sao estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de
satélite que cobre a Amazonia Legal. A estimativa anual do desmatamento, realizada com base nas
imagens prioritarias é apresentada em dezembro de cada ano. A consolidagao dados com 0
mapeamento completo de todas as cenas é apresentado no inicio do primeiro semestre do ano
subsequente.

O PRODES utiliza imagens de satélites da classe LANDSAT (20 a 30 metros de resolugao

/

K C\ ‘_‘\"-_\\ ~.\
\\_ \



espacial e taxa de revisita de 16 dias) numa combinagao que busca minimizar 0 problema da
cobertura de nuvens e garantir critérios de interoperabilidade. As imagens TM, do satélite
americano LANDSAT-5, foram, historicamente, as mais utilizadas pelo projeto, mas as imagens CCD
da série CBERS, satélites do programa sino-brasileiro de sensoriamento remoto, sao bastante
utilizadas. O PRODES também faz uso de imagens LISS-3, do satélite indiano Resourcesat-1, e de
imagens do satélite inglés UK-DMC2 e imagens SENTINEL-2. Com essas imagens, é possivel mapear
poligonos de desmatamento maiores que 1 ha, mas para manter a c0oer~encia da série historica
do PRODES, sao utilizados para calculo da taxa de desmatamento, apenas os poligonos acima de
6,25 hectares.

As estimativas do PRODES sao consideradas confiaveis pelos cientistas nacionais e
internacionais (Kintish, 2007). Esse sistema tem demonstrado ser de grande importancia para
agoes e planejamento de politicas ptiblicas da Amazonia.

O Detecgao de Desmatamento em Tempo Real — DETER é um Ievantamento rapido de
alertas de evidéncias de alteragtao da cobertura florestal na Amazonia, feito pelo INPE entre 2004 e
2014, com dados do sensor MODIS do satélite Terra, de resolugao espacial de 250 m, e desde 2015
com dados dos Sensores WFI/CBERS-4 e A AWIFS/IRS-2 com resolucao espacial de 64 e 56 metros.
O DETER foi desenvolvido como um sistema de alerta para dar suporte a fiscalizagao e controle de
desmatamento e da degradagao florestal ilegais pelo IBAMA. As alteragoes da cobertura florestal
que 0 DETER mapeia sao 0 corte raso da floresta, a degradagao florestal preparativa para o
desmatamento ("brocagem") e cicatrizes de incéndios florestais. Os mapas do DETER podem
também incluir areas com atividades de exploragao madeireira.

Com este sistema, foi possivel detectar apenas alteragoes na cobertura florestal com area
maior que 25 ha, no periodo 2004-2014, devido a baixa resolugao espacial do MODIS. A partir de
2015, com uso de imagens de maior resolugao espacial, a area minima mapeavel passou a ser de
3ha. A menor resolugao dos sensores usados pelo DETER é compensada pela capacidade de
observacao diaria, que torna o sistema uma ferramenta ideal para informar rapidamente aos
orgaos de fiscalizagao sobre novas alteracoes O DETER opera diariamente e entrega mapas de
alertas de desmatamento para o IBAMA em poucos dias apos a data da passagem do satélite.

A ocorréncia do fogo na vegetagao é o tema de outro projeto do INPE, o Programa
Queimadas — Monitoramento por Satélites inclui 0 monitoramento operacional de focos de
queimadas e de incéndios florestais detectados por satélites, e 0 calculo e previsao do risco de fogo
da vegetagao.

Com a melhoria das tecnologias, satélites mais precisos e acesso a dados em tempo real, 0
programa vem sendo constantemente aprimorado. O programa Queimadas usa os seguintes
satélites NOAA, Terra, Aqua, GOES-13, MSG02 e NPP, que sao indispensaveis em um pals como o
Brasil, com dimensoes continentais e muitas regioes remotas, sem meios intensivos de
acompanhamento.

Os dados para a América do Sul e a Central, Africa e Europa, sao atualizados a cada trés
horas, todos os dias do ano. No total sao processadas cerca de 250 imagens por dia. O programa
consolida todas as informacoes em um relatorio diario automatico, com tabelas e graficos que
permitem 0 uso inteligentes das informagoes para trabalhos de combate aos incéndios,
especialmente por grupos de brigadas de bombeiros e por secretarias de meio ambiente.

Todos os dados dos trés projetos, PRODES lhttgl/wvvw.obt.inpebrlprodes), DETER
(httgj/vvww.obt.inpe.br/deter) e Queimadas (http;//www.inpe.brgueimadas), sao livres de
acesso, podendo ser obtidos nos enderegos correspondentes de forma manual ou automatica para
uso em tempo real.
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Contexto dos Dados CAR

Criado pela Lei n9 12.651/2012, no émbito do Sistema Nacional de lnformacao
sobre Meio Ambiente - SINIMA, e regulamentado pela lnstrucao Normativa MMA n9 2, de
5 de maio de 2014, o Cadastro Ambiental Rural — CAR é um registro pciblico eletronico de
ambito nacional, obrigatorio para todos os imoveis rurais, com a finalidade de integrar as
informacoes ambientais das propriedades e posses rurais referentes as Areas de
Preservacao Permanente - APP, de uso restrito, de Reserva Legal, de remanescentes de
florestas e demais formas de vegetacao nativa, e das areas consolidadas, compondo base
de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e economico e combate
ao desmatamento.

A inscricao no CAR é 0 primeiro passo para obtencao da regularidade ambiental do
imovel, e contempla: dados do proprietario, possuidor rural ou responsavel direto pelo
imovel rural; dados sobre os documentos de comprovacao de propriedade e ou posse; e
informagoes georreferenciadas do perimetro do imovel, das areas de interesse social e das
areas de utilidade publica, com a informacao da localizagao dos remanescentes de
vegetacao nativa, das Areas de Preservagao Permanente, das areas de Uso Restrito, das
areas consolidadas e das Reservas Legais.

Contexto dos demandas

De posse dos dados ambientais e geotecnologias como Terraview e TerraMAZ, ambos do
INPE, base de dados do CAR e outros orgaos como IBGE e MMA. As seguintes demandadas pelo
MPE — MT (Ministério Publico Estadual do Mato Grosso) sao necessarias.

v Executar a coleta de dados ambientais do INPE em tempo real por meio de
servigos web ou arquivos para incorporar a base da plataforma TerraMA2.

0 Executar regras de cruzamentos de mapas estaticos (CAR) e dinamicos (INPE)
com geometrias vetoriais e com diferentes classes de seus atributos. A area de
intersegao e os poligonos resultantes devem ser armazenados.

~ Executar analise sobre regras condicionadas a outras analises. Atividade
fundamental para so realizar uma analise com base no resultado de outra. Como
exemplo 0 cruzamento com focos de queimadas so seria executado onde houver
alteragoes nas areas de desmatamento.

0 Criar recursos para filtragem dos objetos a serem analisados. Filtros espaciais ou
por atributos poderao ser utilizados para limitar os objetos (imoveis do CAR) a
serem analisados.

0 Saida no “front-end" web (modulo de monitoramento) com relatorios, tabelas e
graficos.

0 Transferéncia de tecnologia TerraMA2 e analises para técnicos do MPE-MT

Just/ficotivos do Acordo de Cooperagfio Técnica MPE — MT/ INPE
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O acordo de Acordo de Cooperagao Técnica entre o MPE-MT e INPE se faz necessario pelos
seguintes motivos.

- Os dados ambientais do INPE (PRODES, DETER e Queimadas) necessitam de ajustes para
possam ser efetivamente utilizados por outras instituigoes em tempo real, seja por servigos web ou
na forma de arquivos. Para tal serao inseridos na plataforma TerraMA2.

- Oportunidade de realizar testes, validagoes e usabilidade dos dados para tomada de
decisao por parte do MPE-MT.

- Ampliar o uso dos dados do INPE para outras aplicagoes como parte da politica de dados
livres.

- Transferir a tecnologia e dados a outros orgaos.

Essas a<;6es tém por fim a ampliacao do conhecimento pelo Estado do uso de dados publicos para

operacionalizacao de protocolos que facilitam 0 uso sustentavel dos recursos naturals e o

desenvolvimento de empreendimentos e atividades com resultados equilibrados nas dimensoes

ambiental, social e economica.

||| - ETAPAS DE EXECUCAO
O Acordo tera um prazo de 5 anos (60 meses) a contar da data de assinatura do instrumento que rege este

plano de trabalho. As etapas de execucao sao divididas entre os trés tipos:

Preparatoria — Consiste nas atividades necessarias para preparagao dos mapas estaticos, bases do CAR e

outros como municipios do IBGE que serao utilizados das demais etapas do projeto. Sao realizadas

uma unica vez conforme cronograma de execugao. Eventuais atualizagoes ao longo do tempo pode

requerer atualizacao ou adicao de novos mapas;

Ciclica — S50 atividades realizadas a cada vez que um dado dinamico do PRODES, DETER e Queimadas

estiver disponivel para uso no INPE para serem cruzadas com os dados do CAR com a plataforma

TerraMA2.

Finalistica — Atividades realizadas no final do projeto com objetivo de transferir a tecnologia dados

utilizados nas analises dos dados.

As principals atividades serao realizadas no periodo de 18 meses. Os demais meses, até 0 limite de 60

meses do Acordo de Cooperagao Técnica, serao utilizados para acompanhamento, ajustes, melhorias e

suporte para garantir o funcionamento do sistema implantado.
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V- CRONOGRAMA FISICO

ATIVIDADES
BIMESTRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60

lncorporagao dados produzidos pelo
IBGE e outros orgaos no banco
PostGIS Incorporacao dados
produzidos pelo IBGE e outros orgaos
no banco PostGIS

lncorporagao dados produzidos pelo
CAR e Estado de MT no banco
PostGIS

Formatagao e testes de acesso a
dados do PRODES, DETER e
Queimadas

Coleta dos dados dinamicos do
PRODES, DETER e Queimadas

Programacao de analises entre dados
do CAR e PRODES

Programagao de analises entre dados
do CAR e DETER

Programagao de analises entre dados
do CAR e Queimadas X X

Instalacao e configuracao da
plataforma em servidor do MPE-MT X

Capacitacao de técnicos em MT X

Acompanhamento e eventuais
acertos ou corregoes XXXXXX

//1,7

7 1



Vl- INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

lndicador de Métricas
Desempenho
Eficacia: éxito na

Metas Atividades

lncorporacao dados produzidos
pelo IBGE e outros orgaos no _ __ _
b P tors I " i“”'""°anco os ncorporacao estimado VS_ Temp1) Preparagao da base

de dados dados produzidos pelo IBGE e uti|,ZadO_
outros orgaos no banco PostGlS

Eficacia: éxito na
lncorporagao dados atividade

produzidos pelo CAR e Estado Eficiéncia: tempo
de MT no banco PostGlS °$t"“ad° "5~ Te'“P°

utilizado.
Eficacia: éxito na

Formatagao e testes de atividade
acesso a dados do PRODES, Eficiéncia: tempo

estimado vs. Tempo IEC : V0/VPDETER e Queimadas
utilizado.

Eficacia: éxito na
' ' |Ef' " TP/TUColeta dos dados dinamicos atmdade | _

Eficiéncia: tempo

atividade

0

Queimadas H d
U ||Z3 0.

Eficacia: éxito na

Programagao de analises atividade
Eficiéncia: tempodados do CAR e PRODES estimado VS_ Tempo2) Desenvolvimento entre

utilizado.
' " 't na

dos modelos de analise
Eficaciaz exi o

Programacao de analises _ fnvfdade
Eficiencia: tempoentre dados do CAR e DETER estimado VS_ Tempo

utilizado.
Eficacia: éxito na

Programagao de analises atividade
entre dados do CAR e Eficiénciw tempo

Queimadas estimado vs. Tempo
utilizado.

Eficacia: éxito na
lnstalacao e configuragao da atividade
plataforma em servidor do Eficiéncia: tempo

MpE_MT estimado vs. Tempo
3) Transferéncia de utilizado.

tecnologia Eficacia: éxito na
atividade

Capacitacao de técnicos em tempo
estimado vs. Tempo

MT utilizado.
Efetividade: impacto

gerado (via dado técnico)

do PRODES, DETER e
estimado vs. Tempo |Efa : cump/ F] cump

Eficacia: éxito na
Acompanhamento e atividade
eventuais acertos ou  tempo

estimado vs. Tempocorregoes
utilizado.
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Descrigao das Métricas:

> lndice do Economicidade (IEc): é igual a razao entre o valor orcado (VO) e o valor
efetivamente pago (VP). O lEC = 1,0 indica que VO é igual a VP e, portanto, o lndice é
aceitavel. Quando IEc < 1,0. significa que o VP foi maior que o VP. No caso do IEO > 1,0, o
VP foi menor que o VO, e nesse caso, houve, do fato Economicidade.

> lndice de Eficacia (IEfa = cumprimento): Representa a divisao do total do projeto (100%) por
cada atividade. O total da porcentagem dc cada atividade sera obtido a partir do sua conclusao.
A soma do todos os lndices de Eficacia, ou seja, do percentual obtido com a conolusao do cada
uma das atividades, deve totalizar I00%.

> lndice do Eficiéncia (IEf): é igual a razfio entre o tempo provisto (TP) e o tempo efetivamente
utilizado (TU). O lEf= 1,0 indica que TU é igual a TP, e portanto o indice é aceitavel. Quando
IEf< 1,0, significa que TU foi maior que TP. No caso do IEt‘> I,0, o TU foi menor que o TP, e
nesse caso, houve, do fato Eficiéncia.

3' lndice do Efetividade: (IEfe) os resultados do projeto devem ser doscritos com base no impacto
socioeconomico, ambiental e institucional gerados. Nesse item devem ser apontados artigos
publicados, alunos ou profissionais treinados, melhoramento do produtos e processos
observados a partir das atividades executadas ao longo do projeto ou outros que possam
demonstrar tais impactos.

VII - LOGISTICA DE EXECUCAO
O acordo de trabalho nao envolve repasse de recursos por parte do INPE ou do MP-MT. Atividades realizadas

na regiao desse projeto serao custeadas pelo MPE-MT mediante disponibilidade. Estao previstos os seguintes

deslocamentos para Cuiaba:

- Reuniao técnica para Ievantamento de requisito das analises e coleta de dados locais estaticos.

- Reuniao técnica para transferéncia da tecnologia TerraMA2 para definicoes dos modelos de analise.

- Instalagao e configuracao da plataforma em computador tipo servidor disponibilizado pelo MPE-MT.

Capacitacao de tecnicos do MPE MT

- Eventuais visitas de acompanhamento das analises realizadas em Cuiaba - MT.
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VIII — DETALHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES

A - Responsabilidades do INPE

O INPE sera responsavel pelo fornecimento dos dados ambientais e geotecnologias para processamentos de

tais dados. Como as reunioes e viagens serao esporadicas, elas poderao ser realizadas por videoconferéncias

ou com deslocamentos dos técnicos do INPE custeados pelo MPE-MT. Desse modo a responsabilidades do

INPE sao:

1. Fornecer dos dados de desmatamento do PRODES na forma de arquivos vetoriais georeferenciados ou

servigos WEB compativel com a plataforma TerraMA2 na frequéncia de sua publicacao, isso é, anual.

2. Fornecer dos dados de desmatamento do DETER na forma de arquivos vetoriais georeferenciados ou

servicos WEB compativel com a plataforma TerraMA2 na frequéncia de sua publicagao, isso é, diario.

3. Fornecer dos dados de focos de queimadas do Queimadas na forma de arquivos vetoriais

georeferenciados ou servi<;os WEB compativel com a plataforma TerraMA2 na frequéncia de sua

publicacao, isso é, a cada 3 horas.

4. Preparar os ajustes necessario para coleta on-line dos dados fornecidos e armazenamento em formato

adequado, compativel aos padroes internacionais do OGC.

5. Desenvolver os modelos de analise com a linguagem Python + operadores espaciais da TerraLib,

disponiveis na plataforma TerraMA2.

6. Dar apoio a instalagao e configuragao da plataforma TerraMA2 em Cuiaba-MT

7. Executar a transferéncia de tecnologia através de curso de capacitagao.

B - Responsabilidades do MPE-MT

O MPE-MT sera responsavel pelo fornecimento dos dados estaticos do CAR, IBGE e outros orgaos estaduais.

Como as reunioes e viagens serao esporadicas, elas poderao ser realizadas por videoconferéncias ou com

deslocamentos dos técnicos do MPE-MT custeados pelo proprio MPE-MT, mediante disponibilidade. Desse

modo a responsabilidades do MPE-MT sao:

1. Fornecer dos dados do CAR na forma de arquivos vetoriais georeferenciados com tabela de atributos

associadas compativel com a plataforma TerraMA2.

2. Fornecer dos dados do IBGE e orgaos estaduais na forma de arquivos vetoriais georeferenciados com

tabela de atributos associadas compativel com a plataforma TerraMA2.

3. Fornecer infraestrutura de TI para instalagao e configuracao da plataforma TerraMA2.
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4. Realizar acompanhamento durante a fase de testes dos dados e resultados realizados pela plataforma,

e notificar o INPE de eventuais problemas ou duvidas encontradas.

5. Fornecer equipe técnica minima a receber as tecnologias e dados repassados pelo INPE.

6. Criar uma estrutura fisica e de pessoal com orgao de execucao e servidores em numero suficiente

para recebimento de treinamento e absorcao da tecnologia, bem como a gestao, de maneira

autonoma, das informacoes de desmatamento e queimadas a serem consumidas de maneira continua

apos a implementagao do projeto.

IX — EQUIPE EXECUTORA

Para o desenvolvimento das atividades deste Projeto serao mobilizadas as seguintes equipes técnicas:

Pelo INPE:

Eymar Silva Sampaio Lopes — SIAPE: 1255110

Fungao: Coordenador geral

Tempo de Dedicagao: 05hs por semana

Gilberto Ribeiro de Queiroz — SIAPE: 1488913

Funcao: Coordenador de desenvolvimento

Tempo de Dedicacao: 05hs por semana

Claudio Aparecido Almeida — SIAPE: 2669945

Funcao: Coordenador de aplicagoes

Tempo de Dedicagao: 05hs por semana

Luis Eduardo Pinheiro Maurano — SIAPE: 2793266

Funcao: Coordenador técnico

Tempo de Dedicagao: 05hs por semana

Fabiano Morelli — SIAPE: 279433l

Funcao: Coordenador técnico

Tempo de Dedicagao: 05hs por semana
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Pelo MPE-MT:

Marcelo Caetano Vacchiano — SIAPE:

Funcao: Usuario do sistema

Tempo de Dedicagao: 05hs por semana

Demais técnicos do MPE_MT — SIAPE:

Fungao: Usuario do sistema

Tempo de Dedicagao: O5hs por semana

S50 José dos Campos. 30 de agosto de 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
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Eymar Silva Sampaio Lopes
Chefe da DIDPI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Marcelo Caetano Vacchiano
Promotor de Justiga
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