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TERMO DE REFERÊNCIA (TdR) 

 

IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas 

 

O IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, no âmbito do Projeto de Monitoramento Participativo 

da Biodiversidade em Unidades de Conservação na Amazônia está, está selecionando pessoa 

jurídica (PJ) para desenvolver um sistema de informação na web para permitir a entrada, 

armazenamento, padronização e disponibilização de dados primários de biodiversidade 

coletados no âmbito dos processos de licenciamento ambiental. O sistema está sendo 

chamado de LAF-SISBIO. 

 

O projeto de desenvolvimento do sistema LAF-SISBIO está referendado na instrução normativa 

ICMBIO/IBAMA Nº 01, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014. Ela estabelece, no âmbito do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA e do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, os procedimentos para o uso 

compartilhado de informações e para a complementaridade das ações no que se refere ao 

manejo e à conservação da fauna silvestre. 

 

Local Previsto de Execução das Atividades: 

As atividades deverão desenvolver-se na sede do ICMBio em Brasília, no escritório da PJ e na 

sede do IBAMA em Brasília. 

 

Objetivo 

Desenvolver um sistema de informação na web, hospedado e homologado no ICMBio, para 

permitir a entrada, armazenamento, padronização e disponibilização de dados primários de 

biodiversidade obtidos no âmbito dos processos de licenciamento ambiental (em especial nos 

processos de licenciamento ambiental federal, sob responsabilidade do IBAMA). 

 

Prazo de contratação: 14 (quatorze) meses, sendo 8 (oito) meses para desenvolvimento, 

testes, implantação, homologação e treinamento do sistema no ICMBio. Após o aceite final de 

todos os produtos pela equipe técnica do Ipê e do ICMBio (dentro de oito meses), a contratada 

deverá fazer a manutenção corretiva por 6 (seis) meses no sistema, com suporte técnico para 

ajustes e correções pós implantação nas funcionalidades desenvolvidas durante o contrato 

(não incluída a criação de novas funcionalidades no sistema aprovado, exceto para correção 

dos requisitos já implementados). Essa exigência será inclusa no contrato de prestação de 

serviço e caso não seja realizado o solicitado, a contratada sofrerá as implicações 

administrativas e jurídicas cabíveis. 
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Descrição do sistema, do serviço, das responsabilidades, atividades e produtos 
 

1. Visão geral do processo do LAF-SISBIO 

O processo que irá guiar o desenvolvimento e uso do sistema tem início no Sistema de 

Licenciamento Ambiental do IBAMA (SISLIC/IBAMA), já existente e operacional. O 

empreendedor deverá cadastrar o empreendimento no SISLIC/IBAMA. Após esse cadastro, o 

sistema LAF-SISBIO importará via serviço web todos os registros administrativos disponíveis 

no SISLIC/IBAMA e armazenará no ICMBio. Com os dados já importados, analistas ambientais 

definem e discriminam quais dados de biodiversidade o empreendedor deverá inserir no 

sistema. O LAF-SISBIO deve permitir que os analistas definam os campos da planilha de 

referência que será disponibilizada para o empreendedor. Após a configuração, o 

empreendedor baixa a planilha de referência, preenche com os dados de biodiversidade 

obtidos no estudo/levantamento e insere as planilhas no sistema. A aplicação recebe os dados, 

armazena e disponibiliza para usuários via sistema e para outras aplicações via serviço web. 

 

2. Premissas do sistema LAF-SISBIO 

2.1. Sobre a governança 

a) O sistema será hospedado e mantido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio, mas poderá ser acessado de forma segura via web por 

qualquer outro usuário cadastrado e com permissão para isso (internos e externos ao 

ICMBio); 

b) O IBAMA e o ICMBio irão compartilhar a gestão e governança do sistema;  

c) O sistema deverá ter aderência às normas institucionais de Tecnologia da Informação 

(TI) da Coordenação de Tecnologia (COTEC) do ICMBIO; 

d) Os acessos serão controlados por perfis de acesso, que irão definir qual o grau de 

participação dos usuários em cada processo, cuja gerência será realizada pelos 

sistemas SICA-e, do ICMBio e SCA, do IBAMA. 

 

2.2. Sobre os dados 

a) O sistema contemplará dados sobre: processos de licenciamento ambiental, ocorrência 

de espécies, monitoramento da biodiversidade e geoespaciais. 

b) O usuário alimentará o sistema por upload de planilhas e arquivos digitais geoespaciais 

(shapefiles, KML etc.). 

c) Será desenvolvida uma biblioteca de campos pré-estabelecidos para configuração dos 

modelos de planilhas em que usuários poderão alimentar o sistema. 

d) Toda a configuração dos modelos de planilhas será realizada pelo gestor do sistema 

através de uma interface interativa. 
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e) Será desenvolvida uma biblioteca de tabelas base que serão usadas como ponto de 

partida para as definições de tabelas de coleta de dados de biodiversidade. 

f) Essas bibliotecas poderão ser atualizadas posteriormente, conforme a necessidade. 

g) Os dados deverão estar estruturados de forma a maximizar a interoperabilidade 

automática com outros sistemas, segundo o Enquadramento de Singapura 

(http://dublincore.org/documents/singapore-framework/). 

 

2.3. Dependências de outros sistemas 

a) O sistema será desenvolvido prevendo possíveis integrações, mas sem dependências. 

b) Todas as conexões e integrações com outros sistemas serão baseadas em webservices 

e views. 

 

2.4. Normas e legislação de referência  

O sistema deverá respeitar a legislação federal vigente para desenvolvimento de sistemas. 

As principais bases legais para esse projeto são: 

a) Política Nacional de Dados Abertos: legisla sobre o acesso às bases de dados das 

instituições governamentais. Ela deve ser seguida e compatibilizada com a política de 

dados das instituições individuais (ICMBio e IBAMA). 

b) Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING: define um conjunto 

mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização 

da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de serviços de 

Governo Eletrônico.  

c) NBR ISO/IEC 9126: norma ISO para qualidade de produto de software. Ela define um 

conjunto de parâmetros com o objetivo de padronizar a avaliação da qualidade de 

software.  

d) O sistema deverá considerar as recomendações do modelo de acessibilidade do e-MAG 

(http://emag.governoeletronico.gov.br/). 

 

2.5. Documentação técnica 

A documentação que descreve a arquitetura do sistema e dá base ao desenvolvimento já 

está pronta e será disponibilizada para a empresa contratada após a assinatura do 

contrato. Todo o desenvolvimento do sistema deverá ser guiado por essa documentação 

pré-existente, que é composta de:  

a) Diagrama de processos; 

b) Arquitetura do sistema (com interações); 

c) Casos de uso; 

d) Requisitos do sistema; 
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e) Dicionário de dados; 

f) Estrutura de colunas das tabelas do banco de dados; 

g) Propostas/modelos de planilha off-line; 

h) Proposta de Manual do Usuário; 

i) Protótipo de telas (mockups). 

 

Anexos a este documento estão listados, como referências e apoio para elaboração da 

proposta técnica, os principais casos de uso do sistema e as principais telas funcionais 

(ANEXO I e II). É importante ressaltar que os anexos em pauta não devem ser 

considerados como limitadores do trabalho de desenvolvimento do sistema. 

 

3. Características do sistema LAF-SISBIO 

  

3.1. Perfis de acesso 

a) Administrador geral (Superusuário) – COTEC / ICMBio;  

b) Gestor de sistema – Gestores do IBAMA (DILIC) e ICMBio (CGPEQ); 

c) Analista Ambiental – Analistas do IBAMA e ICMBio; 

d) Empreendedor – pessoa jurídica cadastrada no sistema do IBAMA como Responsável 

Técnico pelo empreendimento; 

e) Membros da Equipe Técnica – pessoas físicas cadastradas no sistema pelo 

Empreendedor; 

f) Usuários autenticados – usuários autorizados a visualizar dados no sistema; 

g) Usuário anônimo/Não autenticado. 

 

3.2. Principais requisitos funcionais 

● Listagem de processos em andamento; 

● Atribuição do processo a analista ambiental; 

● Listagem de empreendimentos atribuídos (“Meus empreendimentos”); 

● Vinculação de empreendimento a empreendedor; 

● Busca, download e visualização de dados de biodiversidade; 

● Cadastramento e eliminação de membros da equipe técnica do empreendimento; 

● Listagem e cadastramento de processos vinculados; 

● Especificação de unidade de conservação federal/caverna afetada pelo 

empreendimento; 

● Listagem, cadastramento, envio e acesso aos documentos do processo; 

● Listagem, cadastramento e acesso aos relatórios vinculados ao processo; 

● Envio e acesso a documentos ao processo; 
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● Envio e listagem de arquivos de dados georreferenciados; 

● Visualização e exportação de arquivos de dados georreferenciados; 

● Entrada de dados de biodiversidade; 

● Cadastramento de tabela ao relatório; 

● Edição de colunas no modelo de tabela; 

● Análise de qualidade de dados de biodiversidade e geográficos; 

● Acesso ao recibo de envio; 

● Visualização e download de dados da tabela; 

● Download de dados da tabela; 

● Envio, visualização e download de correção de tabela de dados; 

● Download de relatório de erros e acesso a arquivo de dados problemáticos; 

● Visualização do histórico; 

● Importação de processos do SISLIC e do SIGA; 

● Importação da lista de Unidades de Conservação; 

● Importação de lista de cavernas; 

● Importação de camadas de referência geográfica; 

● Análise da qualidade taxonômica dos dados; 

● Entrada de dados de biodiversidade; 

● Disponibilização de dados de biodiversidade via serviço; 

● Disponibilização de dados de biodiversidade via view; 

● Disponibilização de dados de biodiversidade em formato Darwin Core; 

● Disponibilização de dados geográficos. 

 

3.3. Integrações com sistemas externos  

A integração será via serviços REST ou visões de banco de dados com os seguintes 

sistemas: 

a) SICA-E – Sistema de autenticação e controle de usuários do ICMBio; 

b) SCA – Sistema de autenticação e controle de usuários do IBAMA; 

c) SISLIC - Sistema de Licenciamento Ambiental do IBAMA; 

d) SIGA – Sistema de Gestão Ambiental do IBAMA; 

e) SINTAX – Sistema de nomenclatura taxonômica do ICMBio; 

f) SALVE – Sistema de Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade do 

ICMBio; 

g) Flora do Brasil – Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 

h) CANIE – Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas do ICMBio; 

i) Portal da Biodiversidade – ICMBio /MMA; 

j) IPT - Integrated Publishing Toolkit do ICMBio; 
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k) Sistema Corporativo do ICMBio (bases de referências). 

 

3.4. Tecnologias a serem usadas no sistema 

● Sistema Operacional CENTOS 7.3; 

● PHP 7.1 - Framework Laravel; 

● Banco de dados Postgres 9.3 postgis 2.3; 

● Mapserver; 

● Software livre; 

● Acesso via browser; 

● Interface responsiva; 

● O banco de dados normalizado até a 3ª Forma Normal; 

● o código-fonte deve estar separado em camadas de acordo com o padrão MVC. 
 

4. Produtos esperados – referência para faturamento do contrato 

PRODUTO 1 - Relatório técnico contendo: 

• Planejamento de execução do projeto (estratégias, atividades e responsabilidades); 

• Especificação e priorização dos requisitos do projeto (funcionais e não funcionais); 

• Criação do Product Backlog e planejamento inicial dos sprints (cronograma inicial de 

desenvolvimento). 

PRODUTO 2 - Relatório técnico contendo: 

• Definição e aprovação dos modelos de dados padronizados; 

• Mapeamento dos metadados, dicionários controlados e regras para interoperabilidade e 

gestão dos dados; 

• Elaboração dos perfis de aplicação segundo o modelo do Dublin Core Metadata 

Initiative; 

• Elaboração dos documentos técnicos e de uso dos dados para os perfis de aplicação 

criados; 

• Elaboração e publicação dos componentes digitais do perfil de aplicação para 

interoperabilidade automatizada. 

PRODUTO 3 – Funcionalidades desenvolvidas e homologadas no ambiente computacional 

do ICMBIO, relacionadas com a visão do empreendedor. (Os casos de uso de referência e 

principais mockups de telas funcionais relacionados a esse produto e funcionalidades estão 

descritos no Anexo I e II deste documento – apenas como referências.) As principais 

funcionalidades previstas são: 
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• Conexão com sistema de usuários do ICMBio (SICAE/ICMBio); 

• Integração com SISLIC/IBAMA via webservice; 

• Inserção no sistema coorporativo dos dados do empreendedor; 

• Inserção no sistema coorporativo dos dados do empreendimento; 

• Vinculação do processo de licenciamento ao Empreendedor; 

• Cadastro da equipe técnica do empreendedor (inserir CPF). 

PRODUTO 4 – Funcionalidades desenvolvidas e homologadas no ambiente computacional 

do ICMBIO, relacionadas com a visão do analista. (Os casos de uso de referência e 

principais mockups de telas funcionais relacionados a esse produto e funcionalidades estão 

descritos no Anexo I e II deste documento – apenas como referências.) As principais 

funcionalidades previstas são: 

• Vinculação do processo aos analistas; 

• Cadastro de processos vinculados; 

• Cadastro de relatórios; 

• Definição de escopo (montagem das tabelas). 

PRODUTO 5 – Funcionalidades desenvolvidas e homologadas no ambiente computacional 

do ICMBIO, relacionadas com a visão do Gestor. (Os casos de uso de referência e 

principais mockups de telas funcionais relacionados a esse produto e funcionalidades estão 

descritos no Anexo I e II deste documento – apenas como referências.) As principais 

funcionalidades previstas são: 

• Criação de modelos de planilhas de biodiversidade; 

• Verificação do andamento de processos; 

• Criação de novos campos na biblioteca. 

PRODUTO 6 – Funcionalidades desenvolvidas e homologadas no ambiente computacional 

do ICMBIO, relacionadas com o envio de dados pelo empreendedor. (Os casos de uso 

de referência e principais mockups de telas funcionais relacionados a esse produto e 

funcionalidades estão descritos no Anexo I e II deste documento – apenas como 

referências.) As principais funcionalidades previstas são: 

• Envio dados pelo empreendedor (biodiversidade e geográficos); 

• Ferramentas de validação dos dados; 
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• Rejeição de dados com erros; 

• Re-envio de dados corrigidos; 

• Integrações com sistemas internos do ICMBIO (SINTAX e SALVE); 

• Emissão do recibo. 

PRODUTO 7 – Funcionalidades desenvolvidas e homologadas no ambiente computacional 

do ICMBIO, relacionadas com o uso e consumo de dados pelos usuários. (Os casos de 

uso de referência e principais mockups de telas funcionais relacionados a esse produto e 

funcionalidades estão descritos no Anexo I e II deste documento – apenas como 

referências.) As principais funcionalidades previstas são: 

• Ferramentas de pesquisa e consulta aos dados; 

• Visualização de dados de biodiversidade e geográficos; 

• Download de dados; 

• Integração com Portal Bio; 

• Serviço de envio de dados para outros sistemas; 

• Integração com o SIGA/IBAMA. 

PRODUTO 8 – Documentação final do projeto atualizada (conforme desenvolvido e 

entregue) e realização de cursos de capacitação para:  

• Usuários do sistema (analistas e gestores); 

• Mantenedores do sistema (TI); 

• Empreendedores – preparação de manual e material explicativo (apresentação). 

Após a entrega do sistema, a propriedade de código-fonte deverá passar para o ICMBio  

PRODUTO 9 – Manutenção e ajustes na interface e nas funcionalidades do sistema, de 

acordo com sugestões de usuários finais (analistas e gestores), durante a capacitação e 

por 6 (seis) meses após a entrega e homologação total do sistema (Produtos 3 a 7). 

 
Perfil da empresa e requisitos 

Empresa com pelo menos 2 (dois) anos de experiência comprovada em: 

• Desenvolvimento de Portais WEB; 

• Desenvolvimento de aplicações geoespaciais; 

• Desenvolvimento de sistemas utilizando apenas software livre; 

• Desenvolvimento de sistemas de informação com dados de biodiversidade; 
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• Projetos que envolvam padrões de dados e metadados aplicados a biodiversidade (Darwin 
Core, Dublin Core, EML e Plinian Core); 

• Desenvolvimento de perfis de aplicação para dados de biodiversidade. 

A comprovação poderá ser realizada mediante a apresentação de: 

● Atestado técnico emitido pelo contratante; OU 

● Cópia do contrato de prestação de serviço (omitir valores); OU 

● Links dos produtos desenvolvidos pela empresa. 

 

Documentos necessários para candidatura 

As empresas interessadas deverão encaminhar por e-mail os seguintes documentos: (1) 

Proposta Técnica, (2) Proposta Financeira, (3) Portfolio, (4) Cartão do CNPJ. 

A Proposta Técnica deverá conter: 

• descrição da metodologia a ser utilizada para realizar o trabalho solicitado; 

• proposta de cronograma de entrega dos produtos, considerando o Produtos (item 4) e o 

prazo (oito meses) deste Termo de Referência. 

A Proposta Financeira deverá conter: 

• O valor unitário para cada Produto (item 4); 

• O valor total do contrato; 

• Proposta de desembolso respeitando o cronograma de entregas da Proposta Técnica 

(porcentagens por entrega distribuídas de forma equilibrada ao longo da execução). 

O Portfolio da empresa deverá conter: 

• Descrição sucinta das experiências da empresa em projetos similares; 

• Ao mesmo 3 (três) contatos de referências profissionais, com nome, telefone, e-mail e 
empresa onde trabalha. 

 

Análise e seleção 

As empresas candidatas serão selecionadas por um processo baseado na análise das 

propostas técnica e comercial (técnica e preço), e considerando a aderência do portfólio ao 

sistema LAF-SISBIO. O processo seletivo será feito em 4 (quatro) etapas: (1) verificação da 

documentação apresentada, se completa e adequada; (2) avaliação da proposta técnica; (3) 

avaliação da proposta comercial; (4) entrevista com os responsáveis. 

Os interessados terão até o dia 20/09/2018 — 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 

publicação deste TdR — para manifestar seu interesse por meio do envio dos “documentos 
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necessários” para o e-mail gabriel.mendes1301@gmail.com. Dúvidas e esclarecimentos 

também podem ser enviados para esse mesmo endereço de e-mail, dentro do prazo de 10 

(dez) dias corridos. 
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ANEXO I – CASOS DE USO 
 
PRODUTO 3 – Visão do empreendedor 
 
A. Login de usuário 
Objetivo: o usuário deve acessar o sistema LAF-SISBIO fazendo autenticação no SICA-
e/ICMBio 
Pré-condição: integração com os sistemas SICA-e/ICMBIO 

1. Usuário acessa o SICAE e faz login; 

2. Usuário tem acesso ao sistema.  

3. Caso não tenha cadastro, o Usuário acessa a área de criação de usuários do SICA-
e. 

4. Usuário acessa o sistema pela primeira vez através da tela de login. 

Requisito funcional relacionado: Nenhum (o procedimento é feito no SICAE, externo ao 
LAFSISBIO) 
 

B. Vinculação de empreendimento a Empreendedor 
Objetivo: Empreendedor deseja vincular um empreendimento à sua conta para que possa 
enviar dados. 
Pré-condição: o empreendimento deve estar devidamente cadastrado na Plataforma de 
Cadastro. 

1. Empreendedor autentica-se no sistema através da tela de login   

2. Empreendedor acessa o link de vinculação de empreendimento, no menu do 
sistema.  

3. Empreendedor preenche o formulário com o número do processo, fornecido pela 
plataforma de cadastro  

• Sistema libera a vinculação apenas se o CPF do usuário Empreendedor for o 
mesmo na Plataforma de Cadastro para o empreendimento.  

4. Empreendedor passa a ter o empreendimento listado em sua página inicial. Para 
acessar suas informações e entrar dados de levantamento de biodiversidade, basta 
acessá-lo através do link nessa lista  

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de empreendimentos atribuídos (“Meus empreendimentos”)  
• Vinculação de empreendimento a empreendedor  
• Especificação de unidade de conservação federal  
• Especificação de caverna afetada  
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C. Cadastramento de equipe técnica 
Objetivo: Liberar o acesso a outros usuários para auxiliar no envio de dados ao sistema 
Pré-condição: Empreendedor já deve ter sido vinculado ao empreendimento como 
responsável técnico. 

1. Empreendedor acessa a seção do empreendimento no sistema. 

2. Empreendedor acessa o link de equipe no menu. 

3. Empreendedor preenche o formulário com os CPFs de usuário dos membros de sua 
equipe  

4. Empreendedor envia o formulário. 

5. Sistema lista os membros da equipe técnica já cadastrados no SICAE; 

6. Caso os membros da equipe técnica não tenham cadastro no SICAE, o sistema irá 
avisa-los da necessidade do cadastro prévio  

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem dos membros da equipe do empreendimento  
• Cadastramento de membros da equipe técnica do empreendimento  

 
PRODUTO 4 – Visão do analista 
 
A. Vinculação de empreendimento ao Analista 
Objetivo: a partir de um empreendimento cadastrado na plataforma de cadastro, um ou mais 
Analistas Ambientais devem ser designados para acompanhar a entrada de dados. 
Pré-condição: o Empreendimento deve estar cadastrado na Plataforma de Cadastro. 

1. Analista acessa a lista de processos em andamento no Sistema. 

• Caso deseje, o Analista pode fazer a busca por um processo pelo número 
do processo ou por palavra-chave  

2. Analista acessa o botão que atribui para si o acompanhamento do empreendimento. 

3. Analista passa a ter o processo listado em sua tela inicial  

 
Observação: Mais de um Analista pode ser designado para o acompanhamento, e todos 
têm os mesmos poderes dentro do processo. 
 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de processos em andamento   
• Busca de empreendimentos por metadados   
• Atribuição processo a analista ambiental   
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B. Upload de documentos ao processo 
 

Objetivo: vincular documentos digitais ao processo. Esses documentos estarão disponíveis 
para visualização para qualquer usuário com acesso ao processo no Sistema. 
Pré-condição: processo já deve ter sido criado no sistema. 

1. Usuário (Empreendedor, Membro da Equipe Técnica ou Analista) acessa a 
seção do empreendimento. 

2. Usuário seleciona o formulário de upload de documentos através do link no menu do 
sistema  

3. Usuário preenche o formulário com os metadados do arquivo, indicando: 

a. Título do arquivo; 

b. Breve descrição; 

c. Outras informações que considerar importantes. 

4. Caso deseje enviar o arquivo digital do documento: 

• Usuário seleciona o arquivo do documento (DOC, DOCX, TXT, PDF etc.). 
Caso contrário, o sistema cadastrará apenas os metadados do documento. 

• Usuário envia o formulário com o arquivo anexado. 

• Sistema cadastra o arquivo no sistema. 

• Usuários com acesso à seção do empreendimento poderão visualizar o 
documento enviado. 

5. Usuário terá aceso aos metadados do documento e, se disponível, ao arquivo 
digital. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de documentos do processo  
• Cadastramento de documento ao processo 
• Envio de documento ao processo 
• Acesso a documento vinculado ao processo 

 

C. Acesso aos documentos 
 

Objetivo: acessar e visualizar os documentos digitais enviados ao repositório de um processo 
no sistema. 
Pré-condições: pelo menos um arquivo deve ter sido enviado ao repositório do processo no 
sistema. 

1. Usuário (Empreendedor vinculado, Membro da Equipe Técnica, Analista 
designado ou Gestor de sistema) acessa a seção do empreendimento. 

2. Usuário acessa a área de documentos do empreendimento. 

3. Caso o arquivo do documento esteja disponível, Usuário pode visualizá-lo e baixá-lo. 

• Usuário seleciona o link de listagem de documentos vinculados ao processo. 
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• Usuário seleciona o arquivo que deseja visualizar na listagem de arquivos 
disponibilizados para o empreendimento. 

• Sistema dá acesso ao arquivo, permitindo que o Usuário visualize o arquivo 
ou o baixe para seu computador. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de documentos do processo   
• Acesso a documento vinculado ao processo  

 

D. Cadastramento de processos 
 
Objetivo: cadastrar um ou mais processos em um empreendimento 
Pré-condição: o empreendimento deve ter sido importado da plataforma de cadastro e pelo 
menos um analista deve ter sido designado para acompanhamento. 

1. Analista designado acessa a seção do empreendimento 

2. Analista seleciona o link de cadastro de processos no empreendimento no menu do 
Sistema  

3. Analista preenche o formulário com dados sobre o empreendimento  

• Caso o empreendimento afete alguma Unidade de Conservação, o usuário 
deve especificar  

• Caso do empreendimento afete alguma caverna, o usuário deve especificar 
aquelas que estão na área afetada  

4. Analista envia o formulário de cadastro. 

5. Caso deseje cadastrar mais processos, Analista repete a partir do passo 2. 

6. O Empreendedor e sua Equipe terão acesso à listagem de processos cadastrados 
no empreendimento 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de processos cadastrados   
• Cadastramento do primeiro processo   
• Cadastramento de processos vinculados   
• Importação da lista de Unidades de Conservação   
• Importação de lista de cavernas   

 

E. Cadastramento de relatórios 
 

Objetivo: cadastrar relatórios a um processo dentro de um empreendimento 
Pré-condição: o processo no qual se deseja cadastrar cada relatório já deve ter sido 
cadastrado. 

1. Analista acessa a seção do empreendimento 

2. Analista acessa o link de cadastro de relatórios no menu do Sistema. 
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3. Analista seleciona o processo para o qual deseja cadastrar o relatório. 

4. Analista preenche o formulário com dados sobre o relatório. 

5. Analista envia formulário de cadastro  

6. Caso deseje cadastrar mais relatórios, Analista repete a partir do passo 2. 

7. O Empreendedor e sua Equipe terão acesso à listagem de relatórios cadastrados 
no processo. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem dos relatórios vinculados ao processo   
• Cadastramento de relatório ao processo   

 

F. Definição de escopo de relatório 
 

Objetivo: definir o escopo dos dados de biodiversidade a serem coletados no 
empreendimento, vinculados a um relatório. 
Pré-condição: O relatório para o qual se deseja definir o escopo já deve ter sido cadastrado no 
Sistema. 

1. Analista acessa a seção do empreendimento em questão no Sistema. 

2. Analista acessa o link de definição de escopo através do link do Sistema. 

3. Analista define o relatório para o qual deseja criar uma tabela. 

4. Analista define o título de uma tabela, relacionado ao escopo desejado para o 
Relatório. 

5. Analista seleciona uma tabela-base da biblioteca de tabelas do sistema, conforme o 
táxon e a técnica considerada mais adequada. 

6. Analista customiza a tabela, adicionando campos disponíveis na biblioteca de 
campos. Se desejar, pode também eliminar campos considerados desnecessários. 
Caso tenha dúvida, pode acionar a ajuda para entender a definição de uma coluna 
específica  

7. Analista finaliza a customização da tabela de coleta. 

8. Caso deseje definir mais tabelas para cumprir o escopo do relatório, o Analista pode 
repetir o processo a partir do passo 3. 

9. Uma vez finalizadas as criações de todas as tabelas do relatório, o Analista fecha a 
edição e libera o acesso ao Empreendedor e sua equipe. 

10. O Empreendedor e sua Equipe terão acesso à listagem de tabelas de coleta. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de tabelas vinculadas ao relatório   
• Cadastramento de tabela ao relatório   
• Edição de colunas no modelo de tabela   
• Fechamento da edição de tabelas de biodiversidade   
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PRODUTO 5 – Visão do Gestor 
 
A. Histórico 
Objetivo: Permitir que o analista ambiental rastreie quaisquer modificações feitas nos dados do 
empreendimento através de uma listagem detalhada de todas as atividades realizadas no 
sistema. 
Pré-condição: Não há 

1. Analista acessa a aba Histórico. 

2. Sistema retorna a listagem de todas as atividades realizadas no sistema, juntamente 
com a data, hora e o usuário que a realizou. Essas informações não podem ser 
alteradas ou eliminadas  

Requisito funcional relacionado: 
• • Visualização do histórico  

 

B. Inserção de novos campos na biblioteca do sistema 
Objetivo: Permitir que gestores do sistema criem novos campos para os usuários utilizarem 
em tabelas de biodiversidade. 
Pré-condição: Não há. 

1. Gestor acessa a área restrita do sistema. 

2. Gestor acessa o formulário de criação de campo para tabela de biodiversidade 

3. Gestor preenche o formulário, indicando: 

• Identificação do campo (nome único, sem caracteres acentuados ou espaços) 

• Tipo de dado (Alfanumérico, Decimal, Fracionário, Data, Hora) 

• Descrição (rápida explicação do conteúdo desejável para o campo) 

4. Gestor envia o formulário. 

5. Sistema cria a coluna no banco de dados e libera a utilização do campo em tabelas 
de biodiversidade. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Edição de colunas no modelo de tabela  
• Criação de campo para utilização em tabelas de biodiversidade 

PRODUTO 6 – Envio de dados 
 
A. Entrada de dados geográficos 
Objetivo: alimentar o banco de dados do empreendimento com dados georreferenciados 
(mapas), obrigatoriamente os polígonos das áreas de coleta e, opcionalmente, contorno do 
empreendimento e outros dados que julgar pertinentes. 
Pré-condição: o empreendimento deve ter sido vinculado a um usuário Empreendedor 

1. Empreendedor ou Equipe acessa a seção do empreendimento. 
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2. Empreendedor ou Equipe seleciona o formulário de upload de arquivos 
georreferenciados através do link no menu do sistema  

3. Empreendedor ou Equipe preenche o formulário com os metadados do arquivo, 
indicando: 

a. Título do arquivo; 

b. Identificação (este campo será usado para validar os dados de biodiversidade 
enviados posteriormente); 

c. Breve descrição; 

d. Datum; 

e. Especificação (recorte do terreno, hidrografia, infraestrutura etc); 

f. Outras informações que considerar importantes. 

4. Empreendedor ou Equipe seleciona o arquivo de dados georreferenciados (KML, 
SHP, CSV, XLSX). 

5. Empreendedor ou Equipe envia o formulário com o arquivo anexado. 

6. Sistema cadastra os dados geográficos na Infraestrutura de Dados Espaciais. 

7. Usuário pode ver os dados geográficos no visualizador. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Upload de arquivos de dados georreferenciados  
• Listagem de arquivos de dados georreferenciados   
• Visualização de arquivos de dados   
• Visualização de camadas de referência   
• Exportação de mapas   

 
B. Acesso aos dados georreferenciados 
Objetivo: acessar os mapas e outros dados georreferenciados referentes ao projeto 
Pré-condição: dados georreferenciados já devem ter sido enviados ao sistema 

1. Usuário (Empreendedor vinculado, Membro da Equipe Técnica, Analista 
designado ou Gestor de sistema) acessa a seção do empreendimento. 

2. Usuário seleciona o link de listagem de dados georreferenciados. 

3. Usuário seleciona o arquivo que deseja visualizar na listagem de arquivos 
disponibilizados para o empreendimento. 

4. Sistema exibe na tela o mapa referente ao arquivo georreferenciado, sobre camadas 
de referência (limites municipais, biomas, unidades de conservação etc.)  

5. Caso deseje, o Usuário pode fazer download do arquivo do mapa 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de arquivos de dados georreferenciados   
• Visualização de arquivos de dados   
• Visualização de camadas de referência   
• Exportação de mapas   
• Importação de camadas de referência geográfica   
C. Entrada de dados de biodiversidade 
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Objetivo: alimentar o banco de dados com os dados de observação de biodiversidade na área 
do empreendimento, conforme definidos pelo Analista designado para o projeto. 
Pré-condições: Os dados georreferenciados de todas as áreas de coleta pertinentes ao 
conjunto de dados de biodiversidade já deve ter sido enviado ao sistema e devidamente 
identificado. 

1. Empreendedor ou Equipe entra na seção do empreendimento no sistema. 

2. Empreendedor ou Equipe seleciona um dos itens de escopo. 

3. Empreendedor ou Equipe faz download da tabela em branco conforme definição 
feita pelo Analista designado para o empreendimento. 

• Deve-se lembrar que mesmo as tabelas sem dados já estão disponíveis no 
sistema, já que foram previamente definidas pelo Analista. 

4. Empreendedor ou Equipe preenche a tabela de dados de biodiversidade conforme 
as instruções. 

5. Empreendedor ou Equipe acessa o formulário de envio de dados de biodiversidade. 

6. Empreendedor ou Equipe seleciona o item do escopo relacionado à tabela que 
preencheu. 

7. Empreendedor ou Equipe seleciona o arquivo com a tabela preenchida. 

8. Empreendedor ou Equipe envia o formulário com a tabela preenchida. 

9. Sistema faz as verificações de qualidade dos dados: 

a. Verificação geográfica com o polígono de recorte das áreas de amostragem, 
que já devem ter sido enviados; 

b. Verificação de correção taxonômica no SISTAXON 

c. Validação de cavernas no CANIE via API. Caso seja uma cavidade natural 
não identificada no CANIE, Sistema armazena o dado como “nova” caverna; 

d. Validações de formato de dados (dados numéricos/alfanuméricos, limites 
máximo e mínimo de valores, precisão etc.); 

e. Outras validações, caso se julguem necessárias; 

f. Caso alguma das validações tenha sido negada, o Sistema alerta o 
Empreendedor e rejeita os dados, indicando quais são os erros. O 
Empreendedor deve corrigir os dados e retornar ao passo 5. 

10. Caso todas as validações tenham sido aprovadas, o Sistema cadastra todos os 
dados no banco de dados e retorna o aceite ao Empreendedor. Caso seja 
necessário subir outra tabela do mesmo item ou de outro item do escopo, o 
Empreendedor pode repetir estes passos. 

11. Os dados estão disponibilizados para visualização a todos os usuários com acesso à 
seção do empreendimento. 

12. Analista visualiza os arquivos enviados e pode validar ou rejeitar os dados. 

• Analista tem um prazo de até 10 dias para validar ou rejeitar os dados. Caso 
passe esse prazo, o dado será considerado automaticamente validado. 
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• Caso o Analista rejeite algum arquivo, o Empreendedor será alertado sobre 
a rejeição e seu motivo, e o arquivo será retirado do banco de dados. O 
Empreendedor deverá então corrigir o erro e reiterar estes passos. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de tabelas vinculadas ao relatório   
• Acesso ao modelo de tabela   
• Envio de dados a tabela   
• Análise de qualidade de dados   
• Análise de qualidade geográfica de dados   
• Aceite de tabela de dados   
• Acesso ao recibo   
• Não aceite de tabela de dados   
• Análise da qualidade taxonômica dos dados   
• Validação dos dados por Analista ambiental   
• Validação automática dos dados   

 
PRODUTO 7 – Consumo de dados 
 
A. Acesso aos dados de biodiversidade 
Objetivo: visualização dos dados de biodiversidade enviados pelo Empreendedor para um 
certo empreendimento 
Pré-condições: dados de biodiversidade devem ter sido enviados e validados 

1. Usuário (Empreendedor vinculado, Membro de equipe técnica, Analista 
designado ou Gestor de sistema) acessa a seção do empreendimento. 

2. Usuário acessa o link de listagem de dados no menu do sistema. 

3. Usuário define os parâmetros de busca no formulário de busca. Para acessar todos 
os dados, envia o formulário sem parâmetros. 

4. Sistema retorna os dados do empreendimento que se enquadrem nos parâmetros 
da busca em listagem na tela. 

5. Usuário pode, caso deseje, baixar os dados em formato de tabela (CSV ou XSLX). 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Listagem de tabelas vinculadas ao relatório   
• Visualização de dados da tabela   
• Download de dados da tabela   
 

B. Publicação dos dados de biodiversidade 
Objetivo: publicar os dados de biodiversidade coletados no Portal da Biodiversidade. 
Pré-condição: Dados de biodiversidade já devem ter sido enviados ao sistema. 

1. Sistema padroniza os dados do empreendimento no padrão Darwin Core. 

2. Sistema disponibiliza os dados padronizados em API específica. 

3. Portal da Biodiversidade* acessa os dados disponibilizados pelo Sistema e os 
publica. 
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Observação: A API de publicação de dados em formato Darwin Core foi formatada para a 
publicação dos dados no Portal da Biodiversidade, mas não é de uso exclusivo do Portal. 
Outros sistemas, caso desejem acessar os dados estruturados em Darwin Core, podem utilizar 
a API para consumir os dados. 
 
Requisito funcional relacionado: 
• Disponibilização de dados de biodiversidade em formato Darwin Core  

 

C. Acesso aos dados de biodiversidade via serviços 
Objetivo: acessar os dados de biodiversidade dos empreendimentos via serviço web, sem a 
necessidade de acessar a interface do Sistema. 
Pré-condição: dados já devem ter sido enviados ao sistema. 

1. Sistema disponibiliza os dados através de API segura. 

• Os dados são disponibilizados em sua forma bruta na API, sem qualquer 
modificação ou padronização. 

2. Usuário ou Sistema cliente acessa os dados através da API. 

3. Sistema fornece os dados em formato CSV ou JSON, conforme a necessidade. 

Requisito funcional relacionado: 
• Disponibilização de dados de biodiversidade via serviço   

 
D. Acesso aos dados georreferenciados via serviços 
Objetivo: acessar os dados georreferenciados de empreendimentos via serviço web, sem a 
necessidade de acessar a interface do Sistema 
Pré-condição: dados georreferenciados já devem ter sido enviados ao sistema 

1. Sistema disponibiliza os dados georreferenciados através de API segura. 

• Os dados são disponibilizados em sua forma bruta na API, sem qualquer 
modificação ou padronização. 

2. Usuário ou Sistema cliente acessa os dados através da API. 

3. Sistema fornece os dados em formato GeoJSON. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• • Disponibilização de dados geográficos  
 

E. Acesso público a dados de biodiversidade por busca de metadados 
Objetivo: Permitir o acesso dos usuários em geral aos dados de biodiversidade cadastrados 
no sistema. Com esta funcionalidade, o usuário consegue buscar as tabelas de dados de 
biodiversidade baseadas em seus metadados. 
Pré-condição: Dados de biodiversidade já devem ter sido cadastrados no sistema e devem ter 
sido aceitos. 

1. Usuário acessa a área pública do sistema. 

2. Usuário preenche o formulário com os parâmetros de busca de metadados   
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3. Sistema retorna a lista de tabelas que se enquadram nos parâmetros de busca   

4. Usuário seleciona uma tabela para visualização. 

5. Sistema exibe os dados da tabela  

6. Se desejar, Usuário baixa o arquivo da tabela em formato editável offline. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Busca pública por dados de biodiversidade   
• Download público dos dados de biodiversidade   

 

F. Acesso público a dados de biodiversidade por busca de dados 
Objetivo: Permitir o acesso dos usuários em geral aos dados de biodiversidade cadastrados 
no sistema. Com esta funcionalidade, o usuário busca os dados “soltos”, sem vinculá-los 
especificamente a uma tabela de um relatório. 
Pré-condição: Dados de biodiversidade já devem ter sido cadastrados no sistema e devem ter 
sido aceitos. 

1. Usuário acessa a área pública do sistema. 

2. Usuário preenche o formulário com os parâmetros de busca de dados: 

i. Usuário seleciona um campo, referente a uma coluna da tabela; 

ii. Usuário seleciona o valor desejado para o campo (uma sequência 
alfanumérica para um campo de texto ou limites máximo e mínimo para um 
campo numérico ou de data); 

iii. Se desejar adicionar mais campos, Usuário retorna ao passo i. 
3. Sistema retorna a visualização dos dados que se enquadram nos parâmetros de 

busca. 

4. Se desejar, Usuário baixa os dados em um arquivo em formato editável offline. 

Requisitos funcionais relacionados: 
• Busca pública por metadados de tabelas   
• Visualização pública de tabelas   
• Download público de tabelas   
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ANEXO II – PRINCIPAIS MOCKUPS DAS TELAS 

 
PRODUTO 3 – Telas funcionais relacionadas ao produto 
 

A. Vinculação de empreendimento ao Empreendedor 
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B. Cadastramento de equipe técnica 
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PRODUTO 4 - Telas funcionais relacionadas ao produto 
 

A. Vinculação de empreendimento ao Analista 
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B. Upload de documentos 
 

 
 

C. Visualização de documentos 
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D. Cadastramento de processos vinculados 
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E. Cadastramento de relatórios 
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F. Definição de escopo de relatório 
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PRODUTO 5 - Telas funcionais relacionadas ao produto 
 

A. Histórico 
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PRODUTO 6 - Telas funcionais relacionadas ao produto 
 

A. Entrada de dados geográficos 
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B. Acesso aos dados georreferenciados 
 

 
 

C. Entrada de dados de biodiversidade 
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PRODUTO 7 - Telas funcionais relacionadas ao produto 
 

A. Acesso aos dados de biodiversidade 
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B. Acesso público a dados de biodiversidade por busca de metadados 
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C. Acesso público a dados de biodiversidade por busca de dados 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


