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ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA – OTCA  

 E  

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA Brasil 

 

 

PROJETO AMAZONAS: AÇÃO REGIONAL NA ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS 

– FASE II 

 

 

 

 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO GLOBAL 

LICITAÇÃO DO TIPO: MENOR PREÇO 

PROCESSO: No. LP 01/2021 

 

1.  DO OBJETO 

 Contratação de uma empresa de consultoria para a criação e implementação do Módulo 

Temático de Recursos Hídricos e do Módulo Integrador Redes Amazônicas na plataforma do 

Observatório Regional Amazônico. 

2.  ETAPAS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

a) Recebimento de propostas: de 10/03 a 30/03/2021, até às 23h59, horário de Brasília 

b) Análise e qualificação da empresa: de 31/03 a 19/04/2021 

c) Data provável da definição da empresa vencedora: 20/04/2021 

d) Data provável da divulgação dos resultados e contratação: 22/04/2021 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 

sessão pública necessariamente respeitarão o horário de Brasília-DF e, portanto, serão 

registradas pelo seguinte e-mail: projeto.amazonas@otca.org 

A SP / OTCA se reserva o direito de alterar/ajustar os prazos para análise das propostas e 

resultado final a qualquer momento. 

3.  COMITÊ DE SELEÇÃO 

 Para proceder com as etapas do processo de seleção, a SP/OTCA constituirá um Comitê 

de Seleção que será composto por um funcionário/a executivo/a e dois funcionários/as do 

quadro institucional, de acordo com o perfil exigido. 

4.  CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 Todos os critérios de habilitação e qualificação da empresa de consultoria estão 

estabelecidos no item 9 dos Termos de Referência deste Edital. 

LICITAÇÃO PÚBLICA 

mailto:projeto.amazonas@otca.org
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5.  TERMOS DE REFERÊNCIA 

 Os Termos de Referência são apresentados neste Edital. 

 

6.  PRAZO DE EXECUÇAÕ E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 A duração total dos serviços é de 37 (trinta e sete) semanas, contados a partir da assinatura 

do contrato e os produtos previstos devem ser entregues de acordo com o Cronograma de 

Execução dos Termos de Referência. 

 

7.  PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 As empresas devem enviar todos os documentos descritos no item 9 dos Termos de 

Referência em formato digital, em espanhol, inglês ou português através do e-mail institucional: 

projeto.amazonas@otca.org, indicando no assunto [Proyecto Amazonas – Módulo Temático 

Recursos Hídricos]. 

 A empresa vencedora deverá enviar todos os documentos comprovativos em formato 

físico, assinados e reconhecidos em cartório (ou instituição similar que comprove a 

autenticidade dos documentos em seu país de origem) quando, oportunamente, solicitados. A 

não entrega ou entrega incompleta dos documentos resultará na desqualificação da empresa. 

O prazo limite para envio da documentação é: 30 de março de 2021, às 23h59 

considerando o horário de Brasília, Brasil.  

mailto:projeto.amazonas@otca.org
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ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA – OTCA 

E 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO –ANA-BRASIL 

  

 

SEGUNDA FASE DO PROJETO AMAZONAS:  

AÇÃO REGIONAL NA ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA 

Contratação de empresa de consultoria para a criação e implementação do Módulo Temático 

de Recursos Hídricos e do Módulo Integrador Redes Amazônicas na plataforma do 

Observatório Regional Amazônico. 

2. JUSTIFICATIVA  

A bacia hidrográfica do Rio Amazonas é constituída pela maior rede hidrográfica do globo, 

ocupando uma área total de aproximadamente 6.110.000 km², desde suas nascentes nos Andes 

peruanos até sua foz no Oceano Atlântico. Esta bacia se estende por vários países da América 

do Sul: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname, cobrindo 

44% da área terrestre da América do Sul. A Bacia Amazônica é responsável por 20% de toda a 

água doce descarregada diariamente nos oceanos (PAE, OTCA. 2008). 

O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) foi assinado em 3 de julho de 1978 pelos governos 

da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, a fim de realizar 

ações e esforços conjuntos para promover o desenvolvimento harmonioso de seus respectivos 

territórios amazônicos de forma a produzir resultados equitativos e mutuamente benéficos e 

também alcançar a preservação do meio ambiente e a conservação e o uso racional dos recursos 

naturais. 

Em 13 de dezembro de 2002 foram instaladas a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA) e sua Secretaria Permanente em Brasília, com status jurídico internacional, 

e com o objetivo de melhorar e fortalecer institucionalmente o processo de cooperação, 

coordenação e ações conjuntas de seus Países Membros para promover o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia no âmbito do TCA. A OTCA aprovou uma Agenda Estratégica de 

Cooperação para a Amazônia (AECA, 2010-2018), que está em processo de atualização, na 

qual estão priorizados, entre outros temas, os relacionados à gestão da água e às mudanças 

climáticas.  

Em 2016 foi iniciada a Segunda Fase do Projeto Amazonas: Ação Regional na Área de 

Recursos Hídricos que é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA), da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), da Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC/MRE) e do Departamento de América do Sul do Ministério das Relações 

Exteriores (DAS/MRE).  
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O objetivo desta Segunda Fase do Projeto Amazonas é contribuir para a promoção da gestão 

compartilhada e sustentável dos recursos hídricos na Bacia Amazônica, traduzida por meio da 

implementação de redes compartilhadas de monitoramento hidrológico e de qualidade de água, 

na estruturação de um banco de dados sobre recursos hídricos e mudanças climáticas, na 

disseminação de conhecimento sobre a realidade amazônica e em ações de capacitação técnica 

junto aos servidores das instituições envolvidas com os recursos hídricos dos Países Membros 

da OTCA. 

Esta segunda fase do Projeto Amazonas dá continuidade às atividades desenvolvidas na fase I 

do Projeto Amazonas (2012 a 2017) que contribuiu para o fortalecimento da articulação e 

cooperação técnica entre os Países Membros da OTCA.   

Dentre os produtos previstos nesta segunda fase do projeto um se refere à estruturação de um 

módulo de informações hidrológicas, sedimentométricas e de qualidade das águas que permitirá 

o intercâmbio de dados entre os países da Bacia Amazônica e a OTCA. Este módulo de 

informações se insere no âmbito do Observatório Regional Amazônico que está sendo 

desenvolvido pela OTCA.  

A implementação do Observatório Regional da Amazônia-ORA tem sido priorizada pela 

Secretaria Permanente da OTCA como um espaço de articulação em diferentes áreas de 

informação dos países amazônicos. Como primeiro passo para a implantação deste observatório 

a OTCA firmou contrato com a EXCO Company, que realizou o desenho operacional e técnico 

do ORA, o que envolveu um processo de consulta aos países, mapeamento de requisitos e 

definição de soluções computacionais.  

3.  OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Implementar e publicar a plataforma online Observatório Regional Amazônico-ORA, no que 

se refere ao Módulo Temático Recursos Hídricos e ao Módulo Integrador Redes Amazônicas 

na página da OTCA na internet, e sua colocação em funcionamento, tornando operacionais suas 

diferentes partes com todas suas funcionalidades, incluindo a carga de dados preexistentes de 

fontes públicas e oficiais. 

Objetivos específicos 

• Realizar um diagnóstico das bases de dados, sistemas de informação e infraestrutura de 

TI utilizada para gestão de dados hidrológicos dos países-membros que fazem parte da 

RHA (Rede Hidrológica Amazônica) (Bolívia, Brasil, Equador, Colômbia, Peru). 

• Criar o Módulo Temático Recursos Hídricos e o Módulo Integrador Redes Amazônicas, 

plataforma informática do Observatório Regional Amazônico-ORA e colocá-los em 

funcionamento, considerando os padrões de interoperabilidade definidos para o ORA. 

Ambos os módulos deverão ter distintos formatos para visualização das informações 

(ex: dashboards, gráficos, etc.). 

• Desenvolver as bases de dados (inclusive dados históricos de nível e vazão) e carregar 

os dados na plataforma informática com informação oficial dos Países Membros da 

OTCA e outros sistemas existentes. 

• Garantir a publicação da plataforma informática na página da OTCA na internet.  
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Realizar um diagnóstico das bases de dados, sistemas de informação e infraestrutura de TI 

utilizada para gestão de dados hidrológicos dos países membros que fazem parte da RHA (Rede 

Hidrológica Amazônica) através de reuniões virtuais e contatos com pontos focais das 

instituições responsáveis pela gestão dos dados. 

Os módulos devem ser desenvolvidos considerando o marco conceitual do ORA, apresentado 

no Anexo 1. 

O módulo temático Recursos Hídricos estará integrado a base de dados do ORA e permite a 

visualização de informação geográfica, documental, estatística, boas práticas, programas e 

projetos, entre outros, para cada um dos temas. O módulo temático Recursos Hídricos terá 

informação específica que não estará compartilhada no módulo integrador.  

As informações devem também ser organizados por países permitindo apresentar informações 

na forma de quadros e gráficos relevantes de cada um dos países membros participantes da 

Rede Hidrológica Amazônica. 

O módulo integrador Redes Amazônicas será um espaço de articulação das diferentes 

iniciativas de monitoramento de recursos hídricos da OTCA, como por exemplo: sala de 

situação de eventos críticos, Rede Hidrológica Amazônica-RHA, e a Rede de Qualidade da 

Água. Neste sentido, o módulo deve contar com aplicativos do tipo “embeded” que permitam 

a integração destes sistemas de monitoramento desenvolvidos com outros parceiros da OTCA, 

ou seja, com telas de sistemas de informação geográfica ou estatística. Além disso, o módulo 

deve ter funcionalidade para carga manual de dados e carga de dados históricos. 

O Módulo Temático Recursos Hídricos e o Módulo Integrador Redes Amazônicas da 

Plataforma do Observatório Regional Amazônico – ORA deve ser desenvolvida considerando 

as seguintes especificações técnicas: 

• Trabalhar com pacotes de software e serviços baseados em critérios de funcionalidade, 

usabilidade, eficiência de tempo de implementação, eficiência de custos de 

licenciamento e implantação, complexidade técnica de implementação, suporte, 

segurança da informação e eficiência em termos de manutenção e operação para 

implantação e gerenciamento de módulos. 

• Desenvolver os itens em software aberto e na nuvem. Definir o público chave com base 

em padrões atualizados da experiência do usuário e da interação com o usuário. 

• Criar as páginas principais e módulos contemplando seções abertas (com acesso livre) 

e fechadas (para uso interno). 

• Desenvolver os módulos utilizando ferramentas gratuitas e de código aberto e o sistema 

de gestão de conteúdo similar ou equivalente ao “Wordpress”. O módulo de informação 

geográfica deve utilizar a plataforma Geonode/Geoserver.  

• A plataforma deve ter a incorporação das ferramentas “Google Analytics e RSS”.  

• A plataforma de gerenciamento de dados deve considerar as melhores opções entre os 

sistemas Sentrifugo, Alfresco e Mayan, de acordo com as especificações e as 

recomendações do estudo do marco conceitual elaborado pela empresa EXCO e a 

OTCA.  

• As camadas de fundo devem apresentar dados da plataforma aberta “Open Street. Org”. 

Os dados da plataforma devem estar disponíveis nos serviços de armazenamento em 

nuvem, como Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, V Box.  
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• A melhor alternativa tecnológica para a solução de armazenamento em nuvem deve ter 

como base os critérios do marco conceitual do ORA elaborado pela empresa EXCO.  

• Todos os módulos e páginas devem estar articulados a uma base de dados que recupera 

informação oficial dos países ou outra informação não oficial de forma automática ou 

através de opções manuais. Todos os módulos devem ter uma área privada onde se 

armazena e processa a informação em interação com os países previamente a ser 

divulgada.  

• Todos os módulos devem ter opções de busca interna. 

• Desenvolver o painel administrativo baseado em ambientes e seções específicas para a 

gestão dos diferentes tipos de usuários do website: administradores, editores de 

conteúdo, visualizadores de conteúdo. 

• Todas as páginas e módulos devem ser apresentados em espanhol, inglês e português. 

5. ATIVIDADES 

As atividades previstas para esta consultoria, articuladas aos objetivos específicos, são as 

seguintes: 

1. Realizar um diagnóstico das bases de dados, metadados, protocolos, matrizes de 

responsabilidades, sistemas de informação e infraestrutura de TI utilizada para gestão de dados 

hidrológicos dos países membros que fazem parte da RHA (Rede Hidrológica Amazônica), 

com foco na construção do módulo abaixo citado, valendo-se sempre que possível dos pontos 

já definidos no diagnóstico prévio a este projeto (desenho conceitual do ORA). 

2. Criar o Módulo Temático Recursos Hídricos e o Módulo Integrador Redes Amazônicas na 

plataforma do Observatório Regional Amazônico-ORA e colocá-los em funcionamento.  No 

desenvolvimento do presente módulo deve ser considerado que o mesmo será dividido em back-

end e front-end, frisando que: 

I. A CONTRATADA deverá realizar um levantamento preliminar e indicar possíveis 

convergências de outras iniciativas similares de integração de redes de monitoramento 

e divulgação de dados hidrometeorológicos e de qualidade da água, sejam de 

organismos internacionais, nacionais ou não governamentais, eventualmente existentes 

no âmbito da bacia amazônica e suas sub-bacias ou de outras bacias transfronteiriças. 

II. A CONTRATADA é responsável pela (a) carga inicial de dados na base compartilhada 

em se tratando de dados que consomem serviços disponíveis em tempo real (carga 

automática), e (b) carga inicial de arquivos na base de dados documental, quando os 

países que compõe o projeto não tiverem condições de disponibilizar os dados em tempo 

real (carga manual). 

III. Na construção do back-end a CONTRATADA deverá utilizar, além das tecnologias já 

identificadas no diagnóstico prévio a este projeto, outras tecnologias livres e de código-

aberto. 

IV. A CONTRATADA deverá, baseado no diagnóstico inicial, para países que compõe o 

projeto e que tiverem condições de disponibilizar os dados em tempo real, baseado nos 

protocolos definidos, garantindo sempre a interoperabilidade, criar os serviços 

necessários a esta fase do projeto e/ou prover a eles mentoria para que os mesmos 

disponibilizem. 
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V. Desenvolver a base de dados necessária ao projeto e carregar a informação na 

plataforma informática com informação oficial dos Países ou outros sistemas existentes.  

VI. Na construção do front-end a CONTRATADA deve seguir a identidade visual definida 

pela OTCA e primar pela melhor experiência de usuário, seguindo a tecnologia já 

definida no diagnóstico prévio a este projeto, ou propondo outras tecnologias livres e 

de código-aberto. 

VII. Garantir a publicação da plataforma informática na página da OTCA na internet.  

VIII. Realizar a publicação da plataforma web e suas funcionalidades. 

IX. Desenvolver um manual operativo sobre o funcionamento dos módulos. 

X. Realizar a capacitação para o pessoal da OTCA e dos países. 

XI. Prover a manutenção do sistema e apoio ao usuário por um prazo de noventa (90) dias 

contando a partir do termo de encerramento do projeto. 

6. PRODUTOS  

Frisa-se que a realização dos trabalhos deverá ser de maneira remota, posto isto não estão 

inclusas passagens e diárias. 

Os pontos focais em cada país participante, que subsidiarão os trabalhos serão definidos pela 

OTCA. 

Os produtos da consultoria serão os seguintes: 

a. Plano de trabalho. 

 

b. Diagnóstico dos órgãos envolvidos no projeto, contendo: 

i. Tipos/tamanhos de bases (identificando as origens). 

ii. Capacidade técnica de integração e atualização de bases. 

iii. Sistemas/serviços reutilizáveis pré-existentes, e outros recursos acessíveis ao 

projeto. 

iv. Definição dos stakeholders (Products Owners - PO). 

 

c. Plano de intercâmbio de dados, contendo:  

i. Proposta de protocolo de intercâmbios de dados.  

ii. Modelo de dados necessário ao projeto (dados em tempo real e estáticos). 

iii. Definição dos metadados que serão utilizados para indexar os arquivos e bases 

disponibilizados via o presente módulo. 

 

d. Documento de arquitetura, contendo minimamente:  

i. Público alvo (já definido no desenho conceitual do ORA). 

ii. Condição técnica de cada país com vista a manutenção do referido módulo. 

iii. Possíveis processos automatizados de carga. 

iv. Ferramentas livres que deverão ser adotadas no projeto: para repositório de 

dados com metadados indexados [p.ex. DSPACEcom metadados indexados], 

CMS (p. ex. wordpress), base de dados, app de mapas [GEONODE, 

GEONETWORK]. Deverá ser considerando o levantamento já realizado pela 
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consultora EXCO - o atualizando se necessário - e permitir/prever o uso de 

ferramentas embeded, webservices/api/micro serviços, e demais tecnologias 

correlatas. 

v. Política de segurança da informação/melhores práticas a serem adotadas 

[inclusive com foco em prevenção a ataques e invasões]. 

vi. Proposta de implantação da infraestrutura em nuvem (considerando o 

levantamento já realizado pela consultora EXCO), e proposta de 

atualização/sustentação. 

vii. Proposta de identidade visual compatível com a implementação do ORA. 

 

e. Implementação do módulo temático de recursos hídricos e do módulo integrador de 

redes amazônicas: 

i. Instalação das ferramentas Redmine e GitHub a serem utilizadas no 

gerenciamento do projeto, no servidor a ser indicado pela contratante.  

ii. Definição inicial das sprints/ordens de serviços.  

iii. Criação das bases de dados necessárias ao projeto. 

iv. Criação das api, microserviços, query SQL e webservices necessários ao projeto. 

v. Desenvolvimento/implantação completa do módulo, incluindo todo o back-end 

e front-end. 

vi. Carga inicial/manual/indexada assistida de arquivos limitada a até 50 

documentos/país integrante do projeto (estáticos). 

vii. Para até 125 pontos de monitoramento definidas para a área do projeto, para os 

países integrantes do projeto que não possuam condições de disponibilizar dados 

em tempo real, deverá ser providenciada pela CONTRATADA, para execução 

direta ou como operação assistida, a carga inicial no banco de dados do projeto, 

de dados de curvas chave, nível, vazão e qualidade de água, para este universo 

definido de estações. 

viii. Para os países integrantes do projeto que possuam condições de disponibilizar 

dados em tempo real, deverá ser providenciada pela CONTRATADA, a carga 

em tempo real no banco de dados do projeto, de dados de curvas chave, nível, 

vazão e qualidade de água. 

ix. Construção para cada país integrante do projeto que possua condições de 

disponibilizar dados em tempo real, de até 5 app GIS com até 5 camadas 

temáticas cada, preferencialmente com alimentação/atualização automática. 

x. Incorporação de até 15 app GIS ao portal para cada país integrante do projeto 

que já as tenha (ou seja, construídas anterior ao projeto), desde que as 

tecnologias sejam compatíveis com as definidas para o módulo. 

xi. Realização, antes das entregas, dos testes necessários para assegurar a qualidade 

e segurança dos produtos (testes de caixa-preta, regressão, usabilidade, 

segurança, integração, performance, manutenção e funcional). 

xii. Criação e disponibilização da documentação relativa aos produtos entregues em 

padrão/forma a ser acordada com a CONTRATANTE. 

xiii. Termo de encerramento do projeto. 
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7. MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prioridade é a entrega da solução para implantação (release), sendo a documentação dos 

artefatos o objetivo secundário. 

O plano de trabalho a ser entregue pela CONTRATADA deve trazer as informações mínimas 

necessárias para sua execução (cita-se escopo, não escopo, data de início e de fim, contagem 

estimada, requisitos de aceitação dos produtos).  

A CONTRATANTE é a responsável pela definição do escopo. 

À CONTRATANTE cabe a (re) priorização do backlog do produto, a definição dos Releases, 

suas Sprints e as estórias de usuário priorizadas; 

Para os produtos b, c, d, e e, o pagamento das entregas será função não somente das métricas 

associadas aos seus itens, mas também do alcance de níveis de serviço em cada entrega, que 

considerarão critérios de prazo e qualidade (SLA).  

Atividades de liderança, gerência ou facilitação - como as do trabalho do Responsável Técnico 

de Serviços, ou do Scrum Master - que não são diretamente relacionadas a um entregável, como 

participação em reuniões, não serão remuneradas diretamente.  

Qualquer adequação necessária à correção de não conformidades nas entregas (erros, defeitos, 

entre outros) será realizada pela CONTRATADA sem ônus algum à CONTRATANTE, dentro 

do período de execução, recebimento e garantia dos serviços, que será de 12 (doze) meses 

contados a partir da data do aceite definitivo na entrega, independendo se este período se 

estende após o término da vigência do contrato.  

O dimensionamento da equipe para execução adequada do serviço contratado é de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o cumprimento 

integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.  

A execução do objeto pela Contratada ocorrerá de acordo com as condições, processos e 

atividades estabelecidos nesse Termo de Referência e anexos. 

A CONTRATANTE pode, contudo, a seu critério, estabelecer condições específicas de 

fornecimento – prazos, entregáveis, critérios de qualidade respeitando os limites estabelecidos 

no Termo de Referência.  

A entrega dos artefatos e subprodutos é realizada desde seu início até seu término, em 

consonância com as fases do processo e a produção dos produtos. 

A entrega em caráter provisório (aceite provisório) se dará através do registro eletrônico na 

ferramenta de acompanhamento da CONTRATANTE. 

A entrega em caráter definitivo (aceite definitivo) se dará através do registro eletrônico na 

ferramenta de acompanhamento da CONTRATANTE e seus respectivos artefatos (na forma 

definida pela CONTRATANTE) e da emissão e assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo (TRD) por ambas as partes. 

As funcionalidades que precisem de mais de uma sprint para serem desenvolvidas serão 

contadas somente na sprint em que forem entregues e aceitas por completo.  

O modus operandi das reuniões relativas à metodologia ágil serão definidas pela 

CONTRATANTE e repassadas à CONTRATADA, podendo sofrer ajustes durante a execução 

do objeto e vigência do contrato. 
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Relativo aos releases: 

i. A OS de Release permanece aberta até o encerramento da sua última sprint e a 

implantação do mesmo.  

ii. Um release pode conter até 04 (quatro) sprints, à critério da CONTRANTE. 

iii. O release caracteriza um novo ciclo do Projeto, que se encerra após conclusão 

das iterações e implantação em Produção.  

iv. Considerando-se os aspectos do desenvolvimento ágil, poderão existir 

refinamentos entre as sprints de um mesmo release, devidos à evolução natural 

do entendimento dos requisitos e do desenho da solução. Os refinamentos são 

registrados como Solicitação de Mudanças.  

v. A CONTRATADA deverá considerar como normais refinamentos de até 30% 

realizados ao longo do ciclo do release, sendo que não haverá remuneração 

adicional. 

Estão inclusas no preço todas as atividades que possuem relação direta com o processo de 

desenvolvimento: levantamento e especificação de requisitos (histórias de usuário), análise, 

projeto, modelagem, gerência do projeto, codificação, automação, codificação e execução de 

testes, apoio à homologação do usuário, interação e suporte às equipes da CONTRATANTE, 

implantação e transferência de conhecimento do serviço executado, e todas as reuniões 

previstas (planejamento sprint/release, revisão e retrospectiva). 

As iterações (sprints) terão duração de 2 (duas) semanas. Excepcionalmente, em caso de 

necessidade e relevância, as sprints poderão ter prazo diferenciado, à critério da 

CONTRATANTE.  

Os sprints poderão englobar diversas features, em quantidade a ser definida na reunião de 

planejamento. 

A equipe da CONTRATADA deve realizar, regularmente ao longo da execução dos serviços, 

a atualização de produtos, código-fonte, scripts, artefatos, itens de trabalho, atividades nas 

ferramentas utilizadas para gestão do projeto, do produto e para acompanhamento contratual 

existentes no ambiente da CONTRATANTE.  

A CONTRATADA registrará as entregas dos produtos na Ferramenta de Acompanhamento da 

CONTRATANTE (ferramenta Redmine).   

A CONTRATADA entregará o código fonte e o projeto de build e documentações relativas, no 

sistema de controle de versão de código e build da CONTRATANTE (ferramenta GitHub). 

A CONTRATADA acompanhará a publicação do release e a promoção nos ambientes da 

CONTRATANTE. 

As reuniões de Entendimento do Produto, de Planejamento de Release, Planejamento, Revisão 

e Retrospectiva das Sprints, devem ocorrer de forma acordada com a CONTRATANTE, 

juntamente com a empresa contratada para implementar o ORA.  

O aceite definitivo dos serviços é emitido apenas após o atendimento das condições gerais e 

específicas dos serviços contratados, conforme estabelecido nesse Termo de Referência.  

A critério exclusivo da CONTRATANTE, etapa do plano de trabalho poderá ser finalizada pela 

CONTRATADA com a entrega parcial dos serviços e/ou artefatos solicitados na OS. Nesse 
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caso os itens faltantes podem vir a ser executados em outra etapa, sendo que os tamanhos das 

entregas afetadas deverão ser recalculados, refletindo-se os novos valores obtidos de prazo e 

valor.  

Relativo aos produtos entregues e para os quais foram emitidos TRD, a CONTRATADA deverá 

assegurar a GARANTIA dos mesmos contra defeitos e não conformidades, por um período 

de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do respectivo TRD. Esta garantia é 

válida mesmo após o final da vigência do contrato. 

Da aceitação, critérios e métodos (produtos b, c, d, e e) 

a. Na fase de avaliação dos serviços, após a entrega provisória (registrada na Ferramenta 

de Redmine), a CONTRATANTE realiza todas as atividades para verificação e 

validação dos serviços, resultando na emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  

b. A validação e verificação dos serviços entregues são realizadas pelo Product Owner 

(PO) e pelos fiscais da CONTRANTE.  

c. É realizada inicialmente a avaliação preliminar e provisória dos serviços entregues, 

somente após esta etapa, e com anuência da CONTRATANTE é que poderá ser 

realizada a entrega definitiva e respectiva emissão e assinatura do TRD.  

d. O aceite provisório é dado pelos fiscais técnicos e está condicionada ao cumprimento 

das condições estabelecidas na respectiva ordem de serviço.  

e.  O aceite definitivo é conduzido pelos fiscais requisitantes, fiscais técnicos e gestores 

do Contrato.  

f. Realizadas as entregas especificadas em ordem de serviço, deverá a CONTRATANTE 

homologá-las, com isto a considerando aceita, habilitando a CONTRATADA a incluí-

la no faturamento.  

g. Durante a fase de avaliação dos produtos, as não conformidades são comunicadas à 

CONTRATADA.  

h. Caso a CONTRATANTE, anterior à emissão do TRD, julgue que a qualidade dos 

produtos entregues e itens não conformes à especificação é baixa (ou seja, ultrapasse 

40% [quarenta por cento] do escopo da OS), esta poderá cancelar formalmente a OS ou 

parte dela, comunicando o fato à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das 

sanções definidas neste ato convocatório. 

i. Solucionadas as não conformidades pela CONTRATADA, esta faz nova entrega dos 

serviços e o fluxo de recebimento se repete.  

j. O prazo para a correção pela CONTRATADA das “não conformidades” identificadas 

após o aceite provisório é de 5 (cinco) dias úteis após a comunicação.   

k.  A CONTRATADA poderá solicitar formalmente à CONTRATANTE a extensão desse 

prazo, antes de seu encerramento. Deverá constar da solicitação a nova proposta de 

prazo e a sua justificativa.   

l.  Haverá tantas correções quanto necessárias para atender a qualidade técnica ou ao que 

foi especificado.   
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m. As condições para aceite dos serviços deverão estar descritas nas respectivas ordens de 

serviço.   

n. A emissão do TRD não exime a CONTRATADA de eventual revisão ou auditoria dos 

produtos ou serviços entregues, podendo gerar sanção ou glosas.  

SLA – Acordos de níveis de serviço (produtos b, c, d, e e) 

a. A CONTRATANTE fará o emprego de indicadores de níveis de serviço para aferir o 

nível alcançado de desempenho na prestação de serviços (IAES e IQES).  

b. O pagamento de Ordem de Serviço poderá ser reduzido nas situações onde os níveis 

mínimos de serviço estabelecidos nessa seção não sejam alcançados.  

c. Quando aplicáveis os indicadores de SLA deverão ser somados para a aplicação sobre 

o valor a ser faturado na respectiva OS (ou seja, são cumulativos). 

d. Os indicadores serão medidos desde o início da execução contratual, nas periodicidades 

definidas, e a CONTRATADA será informada dos resultados para que providencie as 

eventuais adequações que se fizerem necessárias na dinâmica da prestação dos serviços.  

e. A critério da CONTRATANTE, nos primeiros 90 (noventa) dias de Contrato, em função 

da adequação ao modelo de execução do objeto por parte da CONTRATADA, poderá 

ser dispensada a aplicação da glosa de níveis de serviço.  

f. A CONTRATADA será responsável pela apuração dos indicadores de qualidade e 

desempenho das Ordens de Serviço, com imediata verificação pela CONTRATANTE.  

g. Quando o não alcance dos níveis de serviço tenha sido motivado por fatores provocados 

pela CONTRATANTE, ou resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle da CONTRATADA, esta deverá apresentar as justificativas para análise 

pela CONTRATANTE. 

IAES - Indicador de Atraso na Execução dos Serviços, 

h. Aplicado a todas as Ordens de Serviço, conforme definição:  

i. Indicador IAES – Indicador de Atraso na Execução dos Serviços   

ii. Objetivo - Medir atrasos na execução das OSs.  

iii. O que mede - Dias de atraso da CONTRATADA para concluir o serviço.   

iv. Periodicidade - Medido para cada OS após recebimento definitivo.  

v. Onde mede - Ferramenta de acompanhamento de serviços da CONTRATANTE  

vi. Quem mede - CONTRATADA  

vii. Como mede:  

   𝐼𝐴𝐸𝑆 = (𝑃𝐸𝑆−𝑃𝑀𝐸𝑆) 

Onde:  

IAES – Indicador de Atraso na Execução dos Serviços.  

PES - Prazo da Execução dos Serviços, em dias úteis.  

PMES – Prazo Máximo para Execução dos Serviços, em dias úteis, conforme 

OS.  
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viii. A contagem do prazo de execução dos serviços (PES) se inicia na data da 

emissão da OS, quando a CONTRATADA recebe a notificação da abertura da 

OS, e ele é calculado com base em dias úteis de trabalho, e se encerra com a 

entrega definitiva, excetuados os prazos apurados durante a fase de recebimento 

provisório pela CONTRATANTE (avaliação da entrega).  

ix. Considerar-se-á como prazo final a data da última entrega que resultou no 

recebimento definitivo do produto.  

x. O prazo máximo de execução dos serviços (PMES) é o prazo definido para este 

tipo de Serviço estabelecido na respectiva OS.  

xi. O fator de desconto aplicado para redução do pagamento da OS é calculado 

considerando a proporção de 1% (um porcento) para cada unidade positiva de 

IAES apurado, sendo que o desconto máximo é de 15% (quinze porcento) por 

OS.  

 

IQES - Indicador de Qualidade dos Entregáveis e Serviços,  

i. Aplicado a todas as Ordens de Serviço, conforme definição:  

i. Indicador IQES – Indicador de Qualidade dos Entregáveis e Serviços  

ii. Objetivo - Medir grau de qualidade das entregas – artefatos e produtos da OS - 

e a conformidade aos processos e metodologias de execução  

iii. O que mede - Número de avaliações de entregáveis e serviços realizados não 

satisfatórios, considerando os critérios descritos no Item Especificações de 

Qualidade dos Serviços. Um mesmo entregável pode sofrer mais de uma 

avaliação, caso seja entregue mais de uma vez.  

iv. Periodicidade - Medido para cada OS, após cada recebimento provisório.  

v. Onde mede - Ferramenta de acompanhamento de serviços da CONTRATANTE. 

vi. Quem mede - CONTRATADA  

vii. Como mede: 

 𝐼𝑄𝐸𝑆 = (Qrejeitadas ÷ Qtotal) x 10,  

  Onde:  

IQES = Indicador de Qualidade dos Entregáveis e Serviços 

Qrejeitadas = Quantidade de itens rejeitados dentro da OS, considerando todas 

as entregas provisórias. 

Qtotal = Quantidade total de itens da OS 

viii. O fator de desconto aplicado para redução do pagamento da OS é calculado 

considerando a proporção de 1% (um porcento) para cada 01 (uma) unidade de 

IQES apurado, sendo que o desconto máximo é de 10% (dez porcento) por OS. 

Sendo necessário o arredondamento do resultado do IQES será adotado o 

número inteiro mais próximo, no caso da fração 0,5 será adotado o inteiro 

superior. 
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8. CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

O cronograma de pagamentos da consultoria será o seguinte: 

 

Produtos % de pagamento 

Prazo para 

entrega 

(semanas) 

A - Plano de trabalho na sua versão final. 10,0 3 

B - Diagnóstico dos órgãos envolvidos no 

projeto. 
20,0 10 

C - Plano de intercâmbio de dados. 2,5 
3 

D - Documento de arquitetura. 2,5 

E - Implementação do módulo temático de 

recursos hídricos e do módulo integrador de 

redes amazônicas. 

60,0 20 

F - Termo de encerramento do projeto. 5,0 1 

 Obs.: Os prazos se referem à execução de cada um dos respectivos produtos. 

9. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

9.1. Critérios de classificação 

A classificação será realizada com os siguentes parâmetros: 

 

Parâmetro Porcentagem (%) 

Perfil da empresa  10 

Perfil da equipe técnica 55 

Proposta técnica 25 

Proposta econômica 10 

9.1.1. Requisitos de habilitação (eliminatório): 

No. Critério (Sim/Não) 

1 
A empresa deverá contar com registro em seu país que permita realizar o trabalho 

específico da consultoria.  

2 

Equipe técnica composta minimamente por 6 pessoas: 1 scrum master/gerente do 

projeto, 1 especialista em hidrologia,  especialista em SIG, 1 analista de requisitos, 1 

analista de sistemas/desenvolvedor, 1 arquiteto de sistemas 

3 

Dos quatro profissionais da equipe o gerente do projeto e dois especialistas devem ter 

conhecimento de pelo menos duas das línguas oficiais da OTCA (português, espanhol 

e inglês). 

4 
Entrega do CV da empresa, CVs individuais da equipe, proposta técnica e proposta 

econômica. 

5 

Habilitação de empresas dos Países Membros: 

NIT; RIF; RUC - emitido por órgãos oficiais; 

Contrato social, reformas e nomeações de administradores e representantes legais, na 

câmara de comércio com jurisdição no domicílio da respectiva empresa. 
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9.1.2. Classificação da experiencia desejada: 

Os pesos percentuais para cada critério de pontuação serão distribuídos da seguinte forma: 

Experiência da empresa (até 10 pontos) 

Pelo menos dois (2) trabalhos realizados pela empresa nos últimos cinco (5) anos, relacionados 

como o desenvolvimento de plataformas e sistemas de informação. 

Experiência profissional da equipe de trabalho (até 55 pontos) 

Tipo de Especialsta  Perfil 

SCRUM MASTER: Profissional responsável pela coordenação geral da 

equipe Ágil do projeto, orientando esforços como facilitador para a entrega 

do produto, conforme as especificações definidas no contexto das Ordens de 

Serviços. Experiência Profissional: 02 (dois) anos em gestão de projetos de 

TI, sendo, no mínimo, 30% (trinta por cento) desse tempo em projetos Ágeis; 

Possuir certificações em tecnologias compatíveis com a da CONTRATANTE 

e com o perfil em tela. 

Pontuação 

máxima: 15 

ESPECIALISTA EM HIDROLOGIA: Desejável experiência em banco de 

dados hidrológicos e hidrometria. 

Pontuação 

máxima: 12 

ESPECIALISTA EM SIG: Desejável experiência em sistemas de 

informações geográficos voltados para área de recursos hídricos, e 

conhecimento nas ferramentas de SIG aqui definidas. 

Pontuação 

máxima: 12 

ANALISTA DE REQUISITOS: Responsável por levantar necessidades e 

requisitos com as áreas de negócio para o desenvolvimento de sistemas, 

analisar os problemas e especificar estórias de usuário em linguagem de fácil 

compreensão (entendida pela equipe de desenvolvimento e pela área de 

negócio), transformando-a em documentação de fácil entendimento para 

qualquer parte envolvida no processo. Experiência Profissional: 02 (dois) 

anos como Analista de Requisitos, com pelo menos 40% de atuação em 

projetos Ágeis e também treinamento em SCRUM. 

Pontuação 

máxima: 8 

ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVEDOR SENIOR/PLENO: 

Responsável por traduzir as especificações levantadas com a área de negócio 

(área usuária) em solução de sistema. Seu foco é desenvolver as soluções 

conforme as necessidades levantadas, sempre em alinhamento com os padrões 

arquiteturais e de design de software estabelecidos pela CONTRATANTE. 

Sendo que para SENIOR deverá possuir experiência profissional de pelo 

menos 5 (cinco) anos, e para PLENO superior a 02 (dois) anos, ambos como 

Programador ou Desenvolvedor de Sistemas em alguma das tecnologias da 

CONTRATANTE para as quais se exigiu atestados. Para execução do item 1 

do objeto a CONTRATANTE deverá alocar ao menos 01 (um) profissional 

SENIOR por célula Scrum. Possuir certificações em tecnologias compatíveis 

com a da CONTRATANTE e com o perfil em tela e também treinamento em 

SCRUM. 

Pontuação 

máxima: 4 

ARQUITETO DE SISTEMAS: Responsável técnico pelas soluções 

desenvolvidas pela CONTRATADA, tendo atuação na concepção, projeto, 

desenho e desenvolvimento arquitetural da solução de sistema. Responsável 

Pontuação 

máxima: 4 
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Tipo de Especialsta  Perfil 

por alinhar a equipe de desenvolvimento com os padrões de arquitetura e 

“design” de software da CONTRATANTE, garantindo a aderência de todos 

os projetos e esforços de desenvolvimento. Responsável pelas decisões 

técnicas de maior impacto, alinhado sempre com a área técnica da 

CONTRATANTE. Experiência Profissional: 05 (cinco) anos em Arquitetura 

de Software ou integração de sistemas (que utilizem tecnologias compatíveis 

com a da CONTRATANTE) e ter atuado em projetos que adotem métodos 

Ágeis de desenvolvimento.  Possuir certificações em tecnologias compatíveis 

com a da CONTRATANTE e com o perfil em tela e também treinamento em 

SCRUM. 

9.1.3. Proposta técnica (até 25 puntos) 

As empresas deverão fazer uma breve apresentação da capacidade da consultoria e do 

desenvolvimento metodológico em consonância com os objetivos, produtos e atividades 

apresentadas, incluindo procedimentos e estratégias específicas de operacionalização das 

atividades mais relevantes, assim como propor outras atividades complementares se for 

pertinente. A proposta técnica será apresentada em até cinco páginas formato A4, podendo ser 

complementada em Anexos com elementos gráficos e tabelas em outras cinco páginas. 

Pontuação máxima: 25 pontos. 

Será avaliada a capacidade técnica da empresa consultora em relação ao entendimento da 

consultoria, existindo a obrigatoriedade em relação a vinculação entre a proposta técnica e o 

que será desenvolvido no trabalho da consultoria.  

9.1.4. Proposta Econômica (até 10 pontos) 

A Proposta de Preço (Fm) avaliada como a mais baixa recebe a máxima pontuação financeira 

(Sf) de 100 (ou seja 10%). 

 A fórmula para determinar a pontuação financeira (Fp) de todas as demais propostas é a 

seguinte: Sf = 100 x Fm/ F, onde “Sf” é a pontuação financeiro, “Fm” é o preço mais baixo, e 

“F” é o preço da proposta que está sendo considerada. 

9.2. Nota de avaliação 

1. A Nota de Avaliação (NA) será obtida utilizando a fórmula a seguir, utilizando duas casas 

decimais. 

(NA) = N1 + N2 

Sendo: 

(NA) = Nota de Avaliação 

N1 = Apresentação dos documentos solicitados no TDR; 

N2 = Nota técnica. 

Os documentos técnicos de cada proponente serão avaliados e será atribuída uma "pontuação 

de avaliação", que vai de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
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O proponente que obtenha em qualquer critério uma pontuação zero, ou uma pontuação inferior 

a 70 (setenta) pontos na soma dos artículos, será desqualificada. 

10. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

A empresa consultora prestará seus serviços para a Secretaria Permanente da Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA, sob a responsabilidade da Coordenação do Projeto 

Amazonas. Os serviços da consultoria serão supervisados pela Unidade Técnica de Apoio da 

OTCA e pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA.  

11. LOCALIZAÇÃO E DISPONIBILIDADE 

A empresa consultora poderá ter registro legal em qualquer dos Países Membros da OTCA, e 

deverá estar disponível para realizar as reuniões virtuais que sejam solicitadas pela contratante. 

12. MONITORAMENTO DA CONSULTORIA 

O valor total da consultoria é de R$ 590.053,83 (quinhentos noventa mil e cinquenta e três reais 

e oitenta e três centavos) Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega dos produtos e 

serão correspondentes a uma porcentagem do valor total conforme o descrito no cronograma 

de pagamentos. 

A contratante se reserva o direito de conceder a autorização de pagamento dos produtos segundo 

a sua qualidade, de acordo com o cronograma previsto. 

13. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados no país de registro da empresa consultora.  

A empresa consultora deverá prever reuniões virtuais com os países. 

A empresa consultora também deverá prever reuniões mensais virtuais de acompanhamento 

dos trabalhos da empresa consultora. 

14. DURAÇÃO DA CONSULTORIA 

O prazo de vigência do contrato é de 37 (trinta e sete) semanas, seguindo os procedimentos que 

sejam definidos nas instâncias de decisão da OTCA. 
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ANEXO I 

 

 

RESUMO DO DOCUMENTO DA ESTRUTURA CONCEITUAL DO SIGC E PROJETO 

PRELIMINAR DO OBSERVATÓRIO REGIONAL DA AMAZÔNIA COM SUA 

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

 

Conteúdo 

1 Projeto preliminar do ORA 

1.1 Estrutura da solução com todas as aplicações do ORA 

1.1.1 Atores e perfis de usuário 

1.1.2 Processo operacional da solução ORA 

1.2 Funcionalidade geral do ORA com menus e conteúdos 

1.2.1 Módulos temáticos 

1.2.2 Módulos integradores 

1.2.3 Módulos gerais 

1.3 Esboços para cada subpágina de conteúdo e módulo do ORA 

1.3.1 Recomendações gerais para design gráfico 

1.3.2 Página inicial - Página inicial 

1.3.3 Página web explicativa 

1.3.4 GeoAmazônia - Informação geográfica regional 

1.3.5 Informações adicionais - notificações e alertas 

1.3.6 Área restrita - Acesso ou criação de Usuário 

1.4 Modelo de interoperabilidade do ORA para coleta de informações 

1.4.1 Introdução técnica 

2 Requisitos para a operação do ORA 

2.1 Ferramentas de software definidas para ORA 

2.2 Infraestrutura necessária para a implementação do ORA 

2.3 Cenários e alternativas para infraestrutura de tecnologia ORA 
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1 Projeto preliminar do ORA 

Como o ORA é uma solução integral que será suportada pelo Sistema de Informação de Gestão do 
Conhecimento da OTCA - SIGC - a seguir temos uma descrição do projeto preliminar do ORA 
considerando aspectos tecnológicos para uma operação adequada do serviço. O Observatório Regional 
da Amazônia - ORA - requer uma ferramenta informática a ser utilizada via Internet que permita a 
aquisição, armazenamento e publicação das informações correspondentes aos temas da AECA e que 
provêm de diversas entidades governamentais dos países membros ou, melhor ainda, dos Sistemas 
Nacionais de Informação. Desta forma, o ORA compila e processa os dados que provêm dos serviços 
de informação dos países.  

Antes da publicação das informações coletadas e processadas, algumas atividades e acordos devem 
ser executados a fim de obter uma publicação ágil, eficiente e eficaz que atenda às necessidades de 
informação dos usuários do portal de informações ORA a ser implementado. 

Da perspectiva funcional de TI e operacional de uma versão inicial do ORA, ela é resumida nas 
atividades de aquisição e consolidação de dados gerados por cada uma das diferentes entidades dos 
PM relacionadas ao ORA com a finalidade de gerar e fornecer informações de interesse nas diferentes 
áreas. A atividade de aquisição de dados é acompanhada por um processamento que permite a 
consolidação de informações em repositórios e depois publicá-las na Internet através de interfaces 
fáceis de usar e, acima de tudo, funcionais para o usuário. 

É importante ressaltar que a responsabilidade pela validade, relevância e entrega pontual dos dados é 
única e exclusivamente da entidade que os gera ou fornece. Portanto, os processos, módulos e 
ferramentas a serem implementados apoiarão o carregamento, consolidação e publicação dos dados. 

Para a execução dos processos de carregamento e consolidação de dados, são dadas certas 
recomendações e procedimentos para garantir a qualidade do processo de coleta e publicação dos 
dados no portal. 

Com base na identificação das necessidades realizadas com os PMs na área de Gestão do 
Conhecimento especificamente no tema CITES, elas tornam possível propor a solução ORA com os 
diferentes módulos e ferramentas informáticas para manter uma interação com as Entidades dos PMs 
como fornecedores de Informação. 

As reuniões de trabalho com os PMs permitiram a discussão de aspectos relativos ao funcionamento 
de seus sistemas de TI especificamente para CITES e Biodiversidade. A amplitude e diversidade dos 
sistemas de informação e tecnologia tratados por cada um dos PMs não permitiram a identificação e 
pior definição de uma plataforma tecnológica sobre a qual a Solução ORA possa ser implementada; 
portanto, este documento descreve aspectos funcionais que são independentes da plataforma 
tecnológica, de modo que a definição da plataforma tecnológica fará uma proposta para duas 
alternativas tecnológicas sobre as quais o Portal ORA possa ser implementado.  

1.1 Estrutura da solução com todas as aplicações do ORA 

Através de um diagrama é apresentada a solução macro que está sendo proposta para o Observatório 
Regional da Amazônia-ORA. Esta será uma solução web integral orientada para a prestação de serviços 
de informação apoiados e alinhados ao Sistema de Gestão do Conhecimento -SIGC- da OTCA.  
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Objeto 1: Diagrama de componentes da solução ORA 
 

Como pode ser visto no diagrama de componentes, a solução ORA inclui inicialmente componentes 
funcionais de software que, como definido no SIGC, são classificados principalmente em módulos 
temáticos e módulos integradores que serão suportados por ferramentas de software como descrito 
no Sistema de Gestão de Informação e Conhecimento (SIGC), que estará disponível através do Portal 
Web ORA: 

• Módulos temáticos, orientado para a aquisição e consulta de dados dos diferentes subtemas 

da AECA, tais como CITES, Biodiversidade, Florestas, Recursos Hídricos e outros. 

• Módulos integradores, principalmente orientado para fornecer serviços integrados de 

consulta de informações de todos os subtemas, a todos os usuários do ORA. GeoAmazônia, 

Amazônia Digital, Redes Amazônicas e Nossa Amazônia são propostos como módulos 

integradores. 

• Módulos gerais, agrupam as funções de propósito e apoio transversal em todo o Portal ORA, 

com o objetivo de gerenciar a segurança e a gestão da informação, permitindo também a 

aquisição e consulta de informações que não estejam relacionadas aos temas e subtemas da 

AECA, ou seja, gerenciar informações socioeconômicas e conjuntas sobre os países membros 

e a região, por exemplo, mas que é importante considerar como informações básicas. 

Os módulos ou ferramentas SIGC para apoiar processos de aprendizagem e colaboração também 
podem ser parte da solução ORA, porém, de acordo com as necessidades iniciais da OTCA, estes 
módulos podem ser incorporados em um estágio posterior como parte do SIGC ou outra solução 
integral como a RedCia. 

Os componentes acima mencionados que serão implementados como parte da solução ORA serão 
operacionais e tecnologicamente integrados de acordo com a definição conceitual do SIGC. Estes 
módulos serão visíveis ao usuário através do componente de portal web ORA, que será acessível ao 
público com informações abertas, mas também terá um conjunto de funcionalidades de acesso restrito 
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para os principais usuários e países membros da OTCA que atuarão ativamente no intercâmbio de 
informações.  

1.1.1 Atores e perfis de usuário 

Em termos gerais, existem três tipos ou níveis de atores identificados para a solução proposta: o ORA 
como entidade administrativa da solução (ORA), as entidades participantes do processo que fornecem 
ou consomem informações (Entidades Externas) e, por outro lado, os usuários gerais que consultarão 
as informações através do portal (cidadãos em geral). 

ATOR DESCRIÇÃO 

OTCA / Observatório 
Regional Amazônico 

Entidade responsável pela gestão e administração da solução integral, 
processos e informações do Observatório Regional da Amazônia-ORA-.  

 
Entidade Externa 

Corresponde a todas as entidades dos países membros que estão envolvidas 
no processo de coleta, carregamento e publicação de informações, tanto como 
fornecedores dos dados quanto como beneficiários das informações. 

Sistemas Informáticos 
Externos 

Refere-se aos sistemas de informação identificados em Entidades dos Países 
Membros e da Região que possuem informações com as quais a 
interoperabilidade poderia ser implementada para trocar informações com o 
Portal ORA através de meios tecnológicos. 

 
Cidadania em geral 

Ator geral correspondente a todas as pessoas físicas representando diferentes 
setores que consultarão informações e dados que estarão disponíveis através 
do portal ORA 

Objeto 2: Tipos de atores identificados para a solução ORA. 
Fonte; Elaboração própria. 

Para o caso específico de entidades externas, durante a fase e visitas aos Países, foram identificadas 
várias instituições relacionadas a CITES que expressaram sua disposição de colaborar e participar da 
troca de informações com o ORA, informações que serão consolidadas e estruturadas para consulta 
dentro do mesmo portal de informações.  

Com base na definição dos componentes, módulos e funcionalidades propostas para serem 
implementados na solução ORA, foi possível identificar os perfis de usuários para cada um dos atores: 
OTCA / ORA, Fornecedores de dados externos e cidadãos em geral. Os perfis de usuários apresentados 
abaixo foram identificados levando em conta os atores da solução, os módulos, ferramentas e 
funcionalidades do sistema e as responsabilidades que os profissionais do Observatório ORA devem 
ter para a gestão e administração dos dados.  

Uma vez implementada a solução, o ORA deve considerar estes perfis de usuários dentro de sua 
organização para um funcionamento adequado como parte da operação. 

Ator Perfil de usuário Descrição 

 
 
OTCA / 
Observatório 
Regional 
Amazônico 
 
 
 
  

Administrador do 
sistema 
 
(especialista em TIC) 

Profissional do ORA que gerencia o Sistema de Informação. 
Responsável pelo gerenciamento da criação de usuários, grupos 
de usuários, acessos e outras configurações do sistema. 

Administrador de 
Informação / ORA 
 
(Especialistas em 
Ciência de Dados) 

Refere-se ao profissional do ORA que administra o Sistema de 
Informação como responsável pelos dados armazenados. 
Responsável pela parametrização e configuração da ferramenta 
informática onde são estabelecidas as opções de carregamento, 
administração, manutenção e publicação de dados. 

Administrador SIG 
 
(Especialistas em SIG) 

Profissional do ORA responsável pelo gerenciamento da 
informação geográfica, utilizando ferramentas SIG, 
processamento e preparação de dados para visualização. 
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Ator Perfil de usuário Descrição 

Administrador de portal 
(Especialista em 
comunicação) 

Funcionário do ORA encarregado de manter atualizado o 
conteúdo do portal do Observatório: Publicações, notícias, design 
gráfico, entre outros. 

 
PM/ Entidade 
Externa 
 
 
 
 
  

Pessoa encarregada 
dos dados / Entidade 
Provedora 
 
(Ponto focal por tema) 

A pessoa responsável pelos dados é o usuário ou funcionário de 
um fornecedor de informações que é responsável pela geração, 
carregamento e edição periódica, se aplicável, dos dados exigidos 
pela ORA. Ele tem acesso principalmente ao módulo de aquisição 
de dados.  
Eles serão principalmente funcionários de Entidades 
Governamentais, mas também poderão ser indivíduos de 
Empresas Privadas ou outros que desejem compartilhar 
informações. 

Consulta Institucional 
 
(Ponto focal) 

Usuário de consulta, funcionário das entidades relacionadas ao 
processo e que exigem informações do sistema. Eles são 
registrados como usuários de consulta e recebem uma credencial 
para acessar consultas com funcionalidades exclusivas para este 
grupo de atores 

Sistemas de informação Um usuário definido no nível do sistema informático que 
automaticamente e por meio da interoperabilidade técnica 
implementada realiza o carregamento de informações no ORA, 
além de permitir também o consumo de informações do ORA. 

Cidadania em 
geral 

Consulta ao cidadão 
usuário 
  

Perfil da consulta geral destinada ao público em geral que 
consulta as informações no portal sem qualquer restrição. Você 
só poderá consultar as informações, mas não terá acesso às 
funcionalidades restritas dentro do portal. 

Objeto 3: Perfis de usuários identificados para a solução ORA 

1.1.2 Processo operacional da solução ORA 

O projeto da solução ORA integrada proposta apoiará os processos operacionais do SIGC e, portanto, 
do ORA, dentro dos quais algumas atividades foram identificadas como fazendo parte dos principais 
processos da cadeia de valor ORA relacionados com a operação do portal ORA: 
 

Processo Sub-
Processos/Atividade 

Descrição 

Entidades externas 
dos países membros 

Geração de informações 
(Gestão). 

Ela é executada nas entidades fornecedoras que fazem parte do 
processo e do ORA. É aqui que os dados de origem são fornecidos 
como entrada para processamento, análise e posterior publicação. 
Os dados devem ser preparados sob um padrão semântico 
definido 

Gestão de 
armazenamento 

Aquisição de dados Refere-se ao conjunto de atividades e elementos envolvidos na 
coleta de dados de diferentes entidades externas como 
fornecedores de informações para armazenamento nos bancos de 
dados ORA. A aquisição de dados é baseada em padrões 
previamente definidos e pode ser feita usando ferramentas de 
escritório, através de instalações de software ou através da 
interoperabilidade entre sistemas de computador.  

Análise da 
informação 

Processamento e análise 
das informações 

As informações coletadas e armazenadas nos bancos de dados 
ORA são revisadas, padronizadas, refinadas e processadas de 
acordo com as estruturas definidas para o sistema ORA. Eles 
podem ser processados para fazer relatórios específicos sobre um 
ou vários tópicos, além disso, a análise das informações pode ser 
realizada sempre gerando resultados que podem ser publicados 
através do sistema. 
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Processo Sub-
Processos/Atividade 

Descrição 

Publicação de 
informações 

Apresentação e 
publicação 

As informações recebidas dos países membros, já validadas, 
podem ser publicadas no portal e disponibilizadas aos usuários 
externos e internos através das diferentes funcionalidades dos 
módulos de integração correspondentes. 

Intercâmbio de 
informações 

Fornecer informações O portal ORA compartilha informações consolidadas, 
padronizadas, processadas e validadas pelo Observatório através 
de funcionalidades técnicas de interoperabilidade que permitem o 
compartilhamento de outros sistemas de TI. 

Objeto 4: Principais atividades da solução ORA 
 

Da perspectiva operacional do ORA, a pessoa responsável pela atividade é listada abaixo. Ela terá um 
perfil de usuário dentro da solução ORA e para cada um é dada uma descrição geral das atividades que 
realizará para o funcionamento do Observatório. 

Perfil de usuário Atividade 

Pessoa encarregada 
dos dados / Entidade 
Provedora 
 

A Entidade tem os dados que foram acordados para serem trocados com o ORA, ela 
prepara os dados de acordo com as normas definidas com o Observatório. Para o 
intercâmbio de sistemas, coordena a implementação de serviços web (interoperabilidade) 
com base nos padrões definidos pelo ORA e pelos PMs. 

Pessoa encarregada 
dos dados / Entidade 
Provedora 
 

A entidade externa, no âmbito do acordo de intercâmbio, envia ou registra as informações 
padronizadas. Para depositar dados no Portal, a Entidade pode fazer isso através da 
plataforma de duas maneiras diferentes: Carregamento on-line, serviço web. 
Alternativamente, você pode enviar os dados padronizados em arquivo para upload pelo 
ORA. 

Sistemas SIGC - Módulo 
de Aquisição de Dados / 
ORA 

A solução tecnológica do Observatório ORA, para os casos em que ele aplica 
principalmente informações documentais, multimídia e alfanuméricas, valida 
automaticamente os dados e os armazena nos bancos de dados do sistema. 

Administrador SIG/ ORA Os profissionais do ORA estarão encarregados de revisar, processar e carregar os dados 
geográficos e a parametrização dos dados geográficos. Eles estarão encarregados de 
coletar todas as informações de PMs, consolidá-las, padronizá-las e carregá-las na 
plataforma de infraestrutura de dados espaciais ORA. 

Administrador de 
Informação / ORA 
 

Os profissionais do observatório também poderão rever e carregar os dados documentais, 
multimídia e alfanuméricos caso os países membros não o possam fazer através da 
plataforma. 

Administrador de 
Informação / ORA 

Os profissionais do observatório poderão rever, aprovar, processar e analisar as 
informações de acordo com as necessidades específicas. Estas atividades serão 
realizadas com o apoio da solução tecnológica e dos módulos projetados, assim como 
com o uso de ferramentas tecnológicas especializadas para análise e processamento.  

Administrador de 
Informação / ORA 

Como as informações são validadas, o ORA pode publicar as informações através de 
cada um dos módulos integrados. As informações temáticas devem ser revistas e 
atualizadas de forma contínua. 

Administrador do Portal Os profissionais de comunicação e design gráfico poderão realizar atividades de 
manutenção do site: atualização de textos, computação gráfica, imagens, vídeos, a fim 
de atrair mais usuários externos. 

Consulta institucional Os membros profissionais de algumas das Entidades Provedoras que podem ver as 
informações que compartilharam para o ORA poderão ver todas as informações, exceto 
as informações restritas. 

Consulta cidadã Este é o usuário final externo que tem acesso ao portal da Internet, e pode visualizar todas 
as informações públicas disponíveis no ORA. 

Objeto 5: Atividades operacionais por perfil de usuário.  
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1.2 Funcionalidade geral do ORA com menus e conteúdos 

O portal ORA será o ponto de entrada para informações ORA, um website que permitirá aos usuários 
acessar recursos e informações relacionadas à Região Amazônica de forma simples e integrada.  

 

Objeto 6: Mapa do site de soluções do portal ORA 
 

O portal ORA será suportado por software de gerenciamento de conteúdo -CMS- que permitirá a 
organização adequada dos módulos integradores e temáticos que fazem parte do SIGC e que serão 
incorporados ao portal ORA. Além desses módulos, haverá páginas web com conteúdo textual, links, 
imagens, documentos, computação gráfica e outros, permitindo que o portal atenda ao objetivo de 
comunicar informações aos usuários de forma simples e amigável. 

Os módulos com seus contornos gerais ou "maquetes" são descritos abaixo, cada um de acordo com 
o mapa do site do ORA. Após a descrição destes módulos do SIGC com seus esboços, a seção seguinte 
descreverá as opções do menu do portal e alguns dos próprios esboços do portal. 

Categoria Módulo SIGC no portal ORA 

Módulos temáticos Aquisição de dados temáticos (documento, geográfico, alfanumérico). 

Aquisição de dados alfanuméricos padronizados 

CITES (aquisição de dados detalhados), Biodiversidade, Florestas, Recursos Hídricos. 

Módulos 
integradores 

GeoAmazônia 

Amazônia Digital 

Redes Amazônicas 

Nossa Amazônia 

Módulos gerais Aquisição de indicadores 

Relatórios de BI ou de gestão 

Administração e Segurança 

Interoperabilidade Serviços Web para interoperabilidade (Provedor - Consumidor) 

Objeto 7: Catálogo do módulo SIGC na solução do portal ORA 
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Com base no levantamento das exigências dos países membros e OTCA, a proposta de projeto 
funcional é feita para atender às necessidades dos usuários. Os módulos ou funcionalidades específicas 
que a solução integral do ORA terá são agrupados por componente e serão implementados dentro da 
fase de desenvolvimento da solução. 

1.2.1 Módulos temáticos 

Os módulos temáticos definidos acima para o SIGC correspondem àqueles que possuem 
funcionalidades para a gestão de informações com tópicos estabelecidos na AECA, inicialmente e com 
maior ênfase serão os facilitadores da aquisição ou captura de dados para cada tópico em diferentes 
níveis, aquisição sumária ou agregada de dados temáticos ou aquisição detalhada de dados 
específicos. Para estes dois níveis, as normas para troca de informações e formas de interoperabilidade 
devem ser definidas como parte do projeto técnico. 

Aquisição de dados temáticos 

Este é o módulo mais importante para a colaboração e troca de informações entre o ORA e os 
Provedores de Informação dos países membros. Tecnicamente, é ideal ter os padrões de 
interoperabilidade definidos a nível legal-organizacional, semântico e técnico, Entretanto, caso a 
interoperabilidade técnica não possa ser alcançada em um estágio inicial, já que depende de 
implementações tanto no sistema ORA quanto nos sistemas dos países, o processo de coleta de 
informações descrito no Procedimento de Intercâmbio de Informações pode ser não automatizado 
com o apoio de pessoal dedicado à captura, padronização e processamento de informações.  

Os usuários deste módulo serão os geradores ou fornecedores de informação tanto do ORA como dos 
países membros. Este módulo dentro do Portal ORA terá acesso restrito, e cada perfil de usuário só 
poderá editar suas informações, com exceção do administrador da plataforma. 

Funcionalmente e como descrito no módulo Aquisição de Dados do SIGC, que está imerso no Portal 
ORA, tem três funcionalidades que respondem a cada tipo de informação. 

Aquisição de dados documentais e multimídia 

Após entrar na área restrita, o usuário terá uma opção que lhe permite carregar dados de documento 
ou tipo multimídia. A ilustração a seguir mostra como o usuário pode carregar um documento; antes 
de carregar um documento ou arquivo tipo multimídia, os dados correspondentes aos metadados do 
Dublin Core devem ser registrados, entre os principais dados da norma estão: 

• Conteúdo: Título, chaves, etiqueta, descrição, cobertura. 

• Propriedade intelectual: autor, editor, outros colaboradores, direitos. 

• Instanciação: Data, formato, identificador, idioma. 

Estes devem ser inseridos junto com o arquivo digital. 
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Objeto 8: Esboço para o carregamento de documentos e arquivos multimídia 
 

Caso a interoperabilidade técnica seja implementada nos sistemas provedores de informação pelos 
países membros, deverá haver uma funcionalidade automática através dos serviços web 
implementados, cuja execução programada não será visualmente evidente para o usuário, mas para 
os administradores ou gerentes do sistema. 

Aquisição de dados geográficos 

Este Submódulo é orientado à administração e configuração do visualizador geográfico que constitui 
a base do módulo chamado GeoAmazônia, é um módulo orientado somente ao gestor de informação 
geográfica do ORA, mais do que um módulo corresponde a uma série de ferramentas e procedimentos 
que o gestor de informação geográfica deve seguir para coletar, preparar, padronizar e tornar 
compatível a informação geográfica: 

A Gestão da Informação Geográfica envolve: 

• Revisão das informações geográficas entregues no caso de estarem em formato de forma 

ou geodatabase, as informações geográficas devem ser editadas ou processadas para 

colocar todas as informações em um padrão regional que deve ser definido. 

• Armazenar dados geográficos no banco de dados corporativo (geodatabase) definido para 

o ORA, que deve ser armazenada de acordo com a classificação temática e as categorias da 

AECA. 
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• No caso em que os países membros possam trocar informações através de serviços web, o 

administrador deve rever e configurar os serviços dentro do servidor de mapas para a 

publicação dos mesmos através da GeoAmazônia. 

• Publicar serviços de mapas seguindo as normas OGC. Os serviços de mapas configurarão: 

− A simbolização de cada camada 

− Sua exibição de acordo com os limites de escala 

− O tipo de serviço: serviço de mapa, serviço de características, serviço de tiles, serviço 
de OGC,  

− Configurar o conjunto de camadas acessíveis a partir da GeoAmazônia 

− Carregamento de metadados de informações geográficas de acordo com um padrão 
semântico definido 

O usuário administrador SIG do ORA deve ter acesso aos vários componentes de software para a coleta 
de dados: 

• Ferramentas de software SIG para edição: ArcGIS, qgis, gvsig ou outras, conforme definido. 

• Acesso ao banco de dados geográfico corporativo com permissão de leitura e escrita 

• Acesso ao servidor de mapas para administração 

Com relação às informações geográficas, o nível de interoperabilidade técnica que pode existir entre 
o ORA e os países membros é bastante bom porque todos os países têm informações publicadas, 
porém, estas informações não correspondem necessariamente aos temas da AECA e aos padrões 
regionais necessários para apresentar as informações de forma consolidada. 

Aquisição de Dados Alfanuméricos Padronizados - Indicadores Temáticos 

Ele corresponde ao módulo que permite o carregamento de dados alfabéticos e numéricos após a 
definição de um padrão em nível semântico e técnico que permite o intercâmbio de informações com 
os países membros. Para o caso específico do Observatório, conhecendo a diversidade de temas e 
subtemas que ele deve tratar, propomos, com base nas melhores práticas dos Observatórios que lidam 
com informações regionais, a coleta de dados consolidados e resumidos através de indicadores que 
devem ser previamente definidos e considerar algumas das variáveis a seguir:  

• Temática/sub-temática AECA,  

• Data (ano, mês ou dia) a que os dados correspondem,  

• Cobertura geográfica (país, região do país, etc.).  

• Categoria ou categorias dentro do subtema aos quais os dados correspondem 

• Dados quantitativos ou numéricos específicos com a respectiva unidade de medida 

Este padrão semântico que se aplicaria a todos os temas/subtemas AECA, deve ser suportado 
internamente por uma estrutura de banco de dados relacional adequada. Abaixo está um esboço do 
que o módulo deve ter para esta carga de dados, que como parte da troca de informações entre ORA 
e PM pode ser por meio de uma tela, um arquivo de planilha Excel previamente preparado, e ainda 
melhor, por meio de serviços web. O país membro, dependendo do nível de implementação de seus 
sistemas informáticos, pode trocar as informações de uma das formas acima mencionadas. 
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Objeto 9: Esboço para carregamento de dados indicadores padronizados 
 

Sabendo que para cada tema/subtema da AECA há informações regionais importantes para o 
observatório que devem ser adquiridas ou compiladas, as funcionalidades devem ser definidas no nível 
de detalhe que permitirá a compilação de informações específicas para CITES, Biodiversidade, 
Florestas, recursos hídricos e outros; cada um destes módulos deve ser projetado especificamente 
como proposto no SIGC, porém dentro do Portal ORA eles podem ser incorporados à medida que são 
implementados de acordo com suas necessidades. 

Aquisição de dados de redes de monitoramento 

Dentro desta categoria de aquisição de dados detalhados, assim como a CITES, estarão os modelos e 
definições do banco de dados que são feitos para a coleta de dados detalhados de redes de 
monitoramento, tais como redes de monitoramento de recursos hídricos, rede de monitoramento da 
qualidade da água dos rios, rede de monitoramento de águas subterrâneas e outras. 

Assim como a coleta de dados geográficos, o gerente de aquisição de dados terá que projetar um 
módulo orientado para permitir o gerenciamento de informações de redes de monitoramento. Este 
módulo será suportado por uma série de ferramentas e procedimentos para coletar, preparar, 
padronizar e tornar compatíveis informações padronizadas geográficas e alfanuméricas.  

O nível de interoperabilidade técnica que pode existir entre o Portal ORA e os Provedores de Dados de 
Monitoramento deve ser definido após acordos e definição semântica para o intercâmbio de dados. 

As informações adquiridas das entidades técnico-científicas que administram as redes de 
monitoramento podem ser de duas formas: 

• Através da web e de serviços on-line disponibilizados pelo provedor (interoperabilidade 

técnica e on-line) 

• Entregando arquivos ou serviço de informação offline com certa periodicidade. 

As informações coletadas dentro do ORA permitirão aos especialistas processar e 
analisar informações para obter resultados para apoio à decisão em nível regional. 

1.2.2 Módulos integradores 

Conforme definido no Sistema de Informação de Gestão do Conhecimento-SIGC-, os módulos do 
sistema de informação chamados integradores são conceituados para agrupar e apresentar de forma 
integrada e fácil de usar, informações que foram fornecidas de diferentes fontes de dados, 
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armazenadas de acordo com o tipo de informação e classificadas de acordo com o assunto/tema ao 
qual pertencem. Estes módulos serão suportados por várias ferramentas tecnológicas cujas 
características técnicas e benefícios serão transparentes para os usuários que são consumidores das 
informações que são organizadas dentro do SIGC. 

GeoAmazônia 

A GeoAmazônia será um visualizador de informações geográficas que permitirá a publicação de 
informações geográficas e documentais relacionadas aos temas/subtemas da região amazônica. Essas 
informações estarão disponíveis e organizadas de acordo com os temas e categorias que forem 
definidos. As informações a serem apresentadas serão acessíveis aos usuários através de um aplicativo 
de Internet dentro do portal ORA, que fornecerá acesso completo e facilidades de navegação. Certas 
informações serão restritas e, como tal, só poderão ser visualizadas por usuários que sejam atores 
ORA. 

Em termos gerais a GeoAmazônia será composta por duas grandes funcionalidades de consulta de 
informações, para que estas duas funcionalidades do módulo tomem como base de referência o que 
está disponível nos sites http://plataforma.Amazonía.mapbiomas.org/map e 
https://www.globalforestwatch.org 

Visor geográfico (Geovisor) 

Visualizador para apresentar informações geográficas de todos os países, será um visualizador 
geográfico fácil de usar que terá as seguintes funcionalidades básicas e tradicionalmente utilizadas. 

• Seleção de informações geográficas específicas a serem exibidas 

• Motor de busca de informações geográficas dentro de uma lista de camadas, que será 

organizada e classificada por tópicos/sub-tópicos e categorias. 

• O aplicativo terá uma interação direta entre o mapa e a lista de camadas geográficas. Cada 

camada geográfica terá sua legenda e explicação dos dados. 

• Será possível consultar informações alfanuméricas associadas com o elemento geográfico 

específico selecionado. 

• O visualizador permitirá a apresentação de informações tanto do banco de dados ORA 

quanto de informações externas disponíveis através do WMS, WFS ou outros padrões 

definidos pelo OGC. 

• O visualizador inclui ferramentas de navegação geográfica (mover, aumentar, diminuir), 

ativação de exibição de camadas, transparência e impressão de mapas. 

• Poderá também ter links para documentos ou informações estatísticas como anexos. 
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Objeto 10: Esboço de exibição geográfica com exemplo de dados geográficos 
 
 

Análise geográfica 
Em uma segunda etapa e uma vez disponíveis as informações primárias dos países, o administrador do 
SIG poderá processar e realizar certas análises sobre as informações geográficas, estes resultados 
poderão ser apresentados em uma ferramenta que facilita a leitura destas análises específicas para o 
usuário final, do ponto de vista funcional devem ser projetados relatórios específicos, atraentes, 
simples e intuitivos, mas de grande contribuição para os tomadores de decisão, eles são considerados 
funcionalidades a serem visualizadas: 

• séries históricas,  

• mapas comparativos,  

• evolução ou mudanças na evolução ao longo do tempo 

• gráficos estatísticos ligados a informações geográficas 

Com relação à segurança, os clientes externos só podem visualizar informações públicas, informações 
restritas só podem ser visualizadas se os usuários entrarem no sistema com suas credenciais através 
da opção de área restrita. 
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Objeto 11: Esboço de Análise Geográfica, baseado no site GlobalForestWatch. 
 

Amazônia Digital 

Este módulo, de acordo com o SIGC, tem grandes funcionalidades de consulta de informações que 
devem ser habilitadas no portal ORA: Consulta de informações documentais e multimídia, assim como 
apresentação dos indicadores temáticos e de categoria correspondentes.  

Informações documentais e multimídia 

Esta funcionalidade como parte do módulo Amazônia Digital permitirá a busca de documentos com 
base nos metadados inseridos através do módulo correspondente. Os documentos e arquivos 
multimídia serão classificados por assunto/sub assunto e posteriormente por categoria, de cada 
documento será visualizado o nome, uma descrição resumida e outros dados básicos, após encontrar 
um documento e selecionar, o usuário poderá visualizar e baixar o arquivo de acordo com o formato: 
pdf, docx, doc, xml, mp4, wav, shp, entre outros. Filtros de busca adicionais podem ser incorporados 
para a busca, tais como o País dos documentos, datas, entre outros. 
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Objeto 12: Esboço de um mecanismo de busca de informações documentais e multimídia 
 

 
Indicadores 

Os dados alfanuméricos padronizados que foram coletados como indicadores através da 
correspondente funcionalidade de aquisição de dados, podem ser apresentados com alguma riqueza 
em nível regional dos países membros, estes relatórios indicadores podem ser representados como 
mapas de calor ou corpúsculos, vários gráficos de barras, tortas, linhas e outros, além de apresentar 
dados tabulares que poderiam ser baixados pelos usuários. 

As informações correspondentes aos indicadores podem ser visualizadas sob a mesma organização 
sugerida: temática/sub-temática AECA e suas categorias para cada um deles, além disso, haverá filtros 
de consulta adicionais que o usuário poderá utilizar como país membro e ano da informação. Sobre 
esta funcionalidade, podem ser incorporados links para informações documentais ou arquivos 
multimídia relacionados. 
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Objeto 13: Esboço de apresentação de indicadores 
 

Redes Amazônicas 

Este módulo considera a apresentação de informações adquiridas ou coletadas de entidades 
responsáveis pela governança e monitoramento de recursos naturais em nível regional e local. Este 
módulo será uma ferramenta fundamental para a sala de situação em Recursos Hídricos da OTCA, que 
terá informações através da coleta de dados e interoperabilidade com os sistemas da Agência Nacional 
de Águas -ANA- do Brasil; além disso, e em complemento aos dados fornecidos pela ANA, terá as 
informações da Rede Hidrológica Amazônica-RHA. 

Considerando inicialmente as duas fontes de informação mencionadas acima, sugere-se que o 

Observatório apresente as informações de duas maneiras: Painel de monitoramento da rede on-line e 

relatórios de informações de monitoramento da rede para análise (gerenciamento histórico). 

Quadro de monitoramento da rede on-line 

Refere-se a uma funcionalidade para exibir as informações mais atualizadas das redes de 
monitoramento, ou seja, relatórios de informações por cada uma das redes de monitoramento; estas 
informações são resumidas e devem ser consultadas on-line através da interoperabilidade de serviços 
web entre os sistemas ORA e os sistemas da entidade de monitoramento. Se a consulta on-line não for 
possível, relatórios resumidos atualizados devem ser fornecidos com uma frequência acordada com a 
entidade responsável.  

Para o caso específico da fonte de informações da ANA através da sala de situação, estas informações 
estão disponíveis publicamente no site 
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?. 

• Mapas de seções navegáveis vulneráveis a inundações 

• Situação de emergência ou estado de calamidade pública devido a enchentes 

• Situação de emergência ou calamidade pública por causa da seca 

  

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?
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Objeto 14: Esboço do quadro de monitoramento de recursos hídricos - online  
Mapas extraídos do site da ANA http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html? 

 
Dentro do painel de monitoramento estarão disponíveis informações para a gestão de situações 
críticas, que são coordenadas pela agência nacional de gestão de recursos hídricos-ANA-, onde 
representantes do instituto meteorológico local e da Defesa Civil estadual também poderão estar 
presentes, e procurarão identificar eventos e subsidiar a tomada de decisões para adotar medidas 
antecipadas para mitigar os efeitos de secas e enchentes. Além das informações públicas da ANA, 
outras fontes de dados relacionados, como a Rede Hidrológica da Amazônia (RHA) estão disponíveis, 
e dentro de um visualizador geográfico podem ser apresentadas todas as informações 
georreferenciadas do Projeto. 

As informações geográficas da rede serão apresentadas no painel de controle, por exemplo, ao 
selecionar um ponto de interesse, as informações da estação aparecerão, assim como outras 
informações resumidas resultantes da coleta de dados realizada em cada uma das estações. Entre as 
informações que podem ser apresentadas estão:  

• Mapas de localização das estações fluviais existentes na bacia amazônica (Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia e Brasil - RHNR); 

• Inventário de estações (Hidro); 

• Primeira versão da rede de monitoramento do Projeto Amazônia; 
 

 

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?
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Objeto 15: Esboço do quadro de monitoramento - Rede Hidrológica da Amazônia - RHA - online 
 

Relatórios de monitoramento de informação da rede 

Uma segunda funcionalidade de consulta das redes de monitoramento da Amazônia, que inicialmente 
será baseada em fontes ANA e RHA, será um conjunto de relatórios detalhados e gerenciais que serão 
o resultado da coleta, processamento e projeto orientado para ter informações para apoiar a tomada 
de decisões; estes relatórios serão projetados sobre as informações técnicas e históricas detalhadas 
dos dados. Por exemplo, dados de redes hidrometeorológicas, especificamente dados de estações 
fluviométricas, telemetria ou outras que geram dados por minuto, podem ser processados e 
consolidados a fim de ter relatórios sobre tendências de comportamento em nível de horas, dias, 
semanas, meses e anos por cobertura geográfica e outras variáveis que os especialistas podem definir.  

Aqui está uma captura de tela como exemplo. 

 
Objeto 16: Esboço do relatório de análise da rede de monitoramento resultado do processamento, com base em 
relatórios de exemplo do Power BI. 
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Nossa Amazônia 

O módulo Nossa Amazônia, assim como a Amazônia Digital, terá informações documentais, permitindo 
a busca de documentos com base nos metadados inseridos através do módulo correspondente. Terá 
operação semelhante, porém o que muda é a fonte de informação; para a Amazônia Digital a fonte de 
informação serão as entidades governamentais dos países membros, enquanto em Nossa Amazônia 
serão apresentadas informações fornecidas pela empresa privada; estas informações não serão oficiais 
dos países, porém poderão passar por um processo de validação por parte do administrador da 
administração do sistema. 

Além disso, este módulo pode apresentar informações capturadas de redes sociais como o Twitter, 
Facebook, Instagram e outras redes, sobre iniciativas relacionadas aos tópicos, basicamente nestas 
também podem ser armazenadas em um banco de dados e depois gerar relatórios sobre estas 
informações. Parte de uma segunda fase será fazer uma análise sentimental, localizar geograficamente 
estas iniciativas a fim de conhecer mais sobre os temas, funcionalidade de consulta que será apoiada 
em funcionalidades sob o conceito de Bigdata. 

Janela do País 

O módulo Janela do País apresentará informações tabulares, documentais, estatísticas e geográficas 
relacionadas a dados socioeconômicos de cada um dos oito países membros da OTCA, mostrará dados 
socioeconômicos como, por exemplo, população, indicadores de pobreza, Produto Interno Bruto, 
indicadores ODS e outros dados relevantes em nível de país e da região amazônica. Além disso, este 
módulo apresentará informações econômicas consideradas importantes a nível regional, tais como 
dados e a situação relativa à COVID19, entre outros. 
 

1.2.3 Módulos gerais 

Existem módulos ou funcionalidades não categorizadas dentro dos módulos integrados ou módulos 
temáticos, porém estes podem ser implementados e, se necessário, incorporados ao Portal ORA 
porque fazem parte do SIGC. As funcionalidades que estão dentro dos módulos definidos são:  

Aquisição de dados - Indicadores socioeconômicos 

Para o caso específico do Observatório, além dos temas e subtemas da AECA, é necessário coletar 
dados e indicadores consolidados e resumidos relacionados às informações socioeconômicas de cada 
um dos países membros, cada um desses indicadores com as seguintes variáveis:  

• Tema Socioeconômico,  

• Data (ano, mês ou dia) a que os dados correspondem,  

• Cobertura geográfica (país, região do país, etc.).  

• Categoria ou categorias dentro do tema socioeconômico ao qual os dados correspondem 

• Dados quantitativos ou numéricos específicos com a respectiva unidade de medida 

Internamente, ele pode ser suportado pela mesma estrutura de banco de dados relacional dos 
indicadores AECA. Para esta carga de dados, como parte da troca de informações entre ORA e os PM, 
ele pode ser por meio de uma tela, um arquivo de planilha Excel previamente preparado e, melhor 
ainda, por meio de serviços web. O país membro, dependendo do nível de implementação de seus 
sistemas informáticos, pode trocar as informações de uma das formas acima mencionadas. 
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Relatórios BI 

Relatórios de apresentação de informações específicas são elaborados sobre as informações 
existentes nos bancos de dados ORA. Estes relatórios serão orientados para o nível gerencial, por isso 
é importante criá-los com ferramentas chamadas BI, que apresentarão painéis que permitirão ao 
usuário obter um resumo dos dados, e relatórios dinâmicos, permitindo aos usuários selecionar 
variáveis dimensionais para executar relatórios e construir novas informações a partir dos dados e 
dimensões apresentados no relatório. Estes relatórios são muito importantes porque permitem ao 
usuário através do portal ORA interagir com as informações existentes para organizá-las e gerar 
informações específicas ou resultados de interesse para o usuário de informações. 

Estes relatórios podem ser colocados em consideração de alguma forma para que o administrador da 
ORA possa publicá-los através do portal. 

Governança - Administração e Segurança 

O acesso e a navegação no Portal são gratuitos para cada usuário, porém para o acesso aos módulos 
que permitirão as tarefas administrativas e a certas funções de acesso restrito será necessário ter um 
usuário e uma senha. Para isto o Portal terá um módulo que permitirá registrar um usuário, atribuir 
perfis, atualizar e editar, opções de parametrização se o caso for a eliminação de um usuário. 
 

 
 

Objeto 17: Esboço para administração, parametrização e segurança do sistema. 
Fontes: Elaboração própria 



 

   

 

38 

1.3 Esboços para cada conteúdo e subpágina do módulo ORA 

Após descrever as funcionalidades dos módulos temáticos e de integração do SIGC que fazem parte 
do ORA, segue um menu das opções fundamentais do portal ORA, a proposta de páginas web e 
capturas de tela que entrariam no Portal. Nesta base, durante a implementação, todos os aspectos de 
comunicação e design gráfico devem ser levados em consideração para que o Portal tenha o impacto 
esperado sobre os usuários finais. 

Menu Sub-menu – páginas Descrição 

Opções abertas 

Início Início Página principal do portal ORA 

Sobre o ORA O que é o ORA Site explicativo 

Troca de informações Site explicativo  

GeoAmazônia O que é GeoAmazônia Site explicativo 

Informações geográficas 
regionais 

Página com um catálogo de informações geográficas 
regionais disponíveis para download em forma de 
formato ou link para serviços 

Geovisor Descrito no módulo integrador - Visualizador 
geográfico 

Análise das informações Descrito no Módulo Integrador - Análise Geográfica 

Amazônia Digital Sobre a Informação Digital Site explicativo 

Documentos e multimídia Descrito em módulos integradores - Amazônia Digital 
- documentos e multimídia 

Indicadores Descrito em módulos integradores - Amazônia Digital 
- Indicadores 

Redes Amazônicas Sobre redes de monitoramento Site explicativo 

Monitoramento on-line Descrito módulos integradores - redes amazônicas - 
quadro de monitoramento online 

Relatórios de monitoramento Descrito em módulos integradores - redes 
amazônicas - monitoramento de relatórios de 
informação de redes 

Nossa Amazônia Sobre Nossa Amazônia Site explicativo 

Informações Descrito em módulos integradores - Nossa Amazônia 

Janela do País Sobre Informações 
Socioeconômicas 

Site explicativo 

Relatórios dos países Descrito em módulos integradores - Janela do país 

Informações 
adicionais 

Notificações e alertas Página indicando as informações mais consultadas e 
as informações recentemente publicadas 

Fale conosco Site explicativo 

Ajuda Site explicativo 

Objeto 18: Catálogo de páginas públicas do portal ORA  
Fontes: Elaboração própria 
 

Por outro lado, abaixo está uma lista do conjunto de páginas ou funcionalidades a serem consideradas 
dentro do portal ORA, mas como acesso restrito. 

Menu Sub-menu – páginas Descrição 

Área restrita Criação de usuários Página de solicitação de criação do usuário 

Aquisição de dados Sobre a aquisição de dados Site explicativo 
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Menu Sub-menu – páginas Descrição 

Documento e multimídia Descrito em módulos temáticos - Aquisição de dados 
- documentais e multimídia 

Geográfico  Descrito em módulos temáticos - Aquisição de dados 
- geográficos 

Alfanumérico - Indicadores Descrito em módulos temáticos - Aquisição de dados 
- Indicadores 

CITES CITES  Módulo completo a ser descrito no capítulo sobre o 
projeto detalhado CITES. Ele pode ser incorporado 
como um componente completo dentro do portal 

Governança Opções de gestão e segurança Módulo para gestão de segurança, acesso e 
parametrização: 
Criação de perfis de usuário 
Atribuição de perfis de usuário 
Parametrização para a gestão do catálogo de 
informações 
 

 

Objeto 19: Catálogo de páginas do portal ORA 
 

Em seguida, são apresentados os esboços das telas principais exclusivamente do Portal, estes 
complementam os esboços dos módulos SIGC da seção anterior; a ideia com os apresentados é 
mostrar a estrutura ou elementos a serem considerados durante a implementação; estes podem 
mudar dependendo do projeto gráfico e aspectos comunicacionais a serem considerados dentro da 
OTCA. 

1.3.1 Recomendações gerais para projeto gráfico 

O design do portal é um fator chave para seu sucesso como uma boa experiência do usuário, tanto em 
um ambiente de navegador quanto em um tablet, assegurando que o usuário seja mantido o máximo 
de tempo possível no portal e que o tráfego para o portal seja melhorado. 

É recomendável que o projeto gráfico seja feito seguindo as diretrizes da OTCA através da área de 
Comunicações: 

• O projeto será realizado sob critérios de resposta, estabelecendo folhas de estilo CSS 

específicas que modificam e complementam as de um Administrador de Portal CMS. 

Bibliotecas de IU responsivas podem ser usadas, confiando no Bootstrap para conseguir 

a adaptação do conteúdo a diferentes dispositivos, navegadores e visualização correta 

tanto no modo paisagem quanto no modo retrato. 

• Quanto aos diferentes componentes gráficos, texto e imagens serão utilizados 

intensamente, evitando o uso de conteúdos que requerem algum tipo de plug-in para sua 

execução, utilizando tanto HTML5 quanto CSS3 para os componentes que requerem 

dinamismo, tais como elementos gráficos (charts). 

• Uma Masterpage personalizada será criada para o ORA com a marca OTCA com base no 

design selecionado. A Masterpage incluirá o Cabeçalho e o Rodapé do portal, que será 

repetido em todas as páginas do portal. Os logotipos nestas seções de design serão 

armazenados como ativos do site para que possam ser modificados se necessário. 

• Quanto aos layouts ou desenhos de páginas, serão criados os necessários para responder 

ao desenho proposto para cada parte do portal. 



 

   

 

40 

1.3.2 Pagina Inicial - Home Page 

O Portal ORA será o ponto de entrada para o observatório e a partir do qual as diversas funções do 
observatório serão acessadas, agrupadas em diferentes módulos temáticos e integradores que são 
desenvolvidos nos pontos a seguir:  

• O Portal terá as capacidades típicas de um portal web, orientado para a divulgação de 

informações através da Internet e acessível através dos navegadores habituais. 

• Ele pode ser apoiado por um sistema de gestão de conteúdo CMS que permite o controle 

de acesso de usuários em diferentes níveis de permissões e capacidades de organização, 

edição e atualização de conteúdo por usuários com as funções apropriadas. 

O portal terá uma distribuição de conteúdo e menus, conforme descrito acima. 
  



 

   

 

41 

 

Objeto 20: Esboço da página inicial 
 

1.3.3 Site explicativo 

Corresponde ao conjunto de páginas da web cujo conteúdo deve ser projetado gráfica e 
comunicativamente durante a implementação de acordo com o objetivo de informar e comunicar no 
site, estas páginas podem ter texto, imagens, computação gráfica e até mesmo apresentar dados que 
são consultados a partir dos bancos de dados do SIGC. De acordo com as páginas propostas, estas são 
as páginas a serem projetadas. 

• O que é GeoAmazônia 

• Sobre a Informação Digital 

• Sobre redes de monitoramento 

• Sobre Nossa Amazônia 

• Fale conosco 

• Ajuda 

• Sobre a aquisição de dados 
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Objeto 21: Esboço geral para as páginas explicativas da web 
 

1.3.4 GeoAmazônia - Informações geográficas regionais 

Uma página onde o usuário pode encontrar todas as informações geográficas disponíveis no 
Observatório; haverá um catálogo destas informações classificadas por assunto; será possível baixar 
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as informações em forma de formato ou descobrir os links para as informações para consumo através 
de serviços web. 
 

 
 

Objeto 22: Esboço para apresentação das informações geográficas regionais existentes na Amazônia no portal ORA 
 

1.3.5  Informações adicionais - notificações e alertas 

Corresponde a incluir na página inicial uma notificação ou alertas das informações mais destacadas ou 
mais consultadas no portal ORA ou informações publicadas recentemente, estas podem ser páginas 
com números resumidos sobre determinados assuntos. 
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Objeto 23: Esboço para notificações e alertas de informação no portal 
 

1.3.6 Área restrita - acesso ou criação do usuário 

O portal permitirá o acesso aos módulos restritos do sistema através da apresentação da tela de login 
do usuário, na qual cada usuário entrará com o nome de usuário e as credenciais de senha que foram 
atribuídas ou podem ser criadas. Para isso, o usuário utilizará a seção "acesso marcado" como uma 
área privada, que quando ativada apresentará a tela da seguinte forma. 
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Objeto 24: Esboço de criação do portal pelo usuário para entrar na área restrita 
Fontes: Elaboração própria 

 

1.4 Modelo de Interoperabilidade do ORA para Coleta de Informações 

Esta seção fornece informações sobre o serviço que o ORA oferece para permitir o carregamento 
automatizado de dados de indicadores, documentos e dados úteis para os gerentes de informação 
geográfica. Estes dados são fornecidos pelos fornecedores de dados que são os fornecedores de 
informações externos credenciados.  

1.4.1 Introdução técnica 

Considerações operacionais e técnicas 

• O ORA fornece aos fornecedores de dados um ambiente de teste e produção 

• Diretrizes sobre a parametrização dos aplicativos do provedor de dados para ser 

compatível com o serviço web fornecido pelo ORA 

• Serviços Web expostos para carregamento de dados com seus esquemas XSD e formatos 

XML  

• Os arquivos de upload de dados enviados pelo provedor de dados devem ter uma 

assinatura eletrônica para garantir sua origem para aqueles provedores que são capazes 

de fazê-lo.  

Processo para credenciamento como fornecedor de dados eletrônicos no ORA 

É necessário satisfazer os requisitos de adequação para ser credenciado como fornecedor de dados, 
cumprindo os seguintes critérios: 
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• Ser o representante ou ponto focal que entrega os dados devidamente autorizado pelo 

país membro. 

• Ser o representante ou ponto focal que entrega os dados devidamente autorizados pela 

entidade acadêmica, científica, técnica, ONG ou outra entidade que a OTCA considere 

apropriada.  

• Ser incluído no catálogo de organizações reconhecidas pela OTCA com o respectivo código 

identificador único que aparece no banco de dados ORA.  

• Ser aprovado pelos operadores OTCA após verificação destes critérios. 

• O provedor de dados deve primeiro habilitar o ambiente de teste no ORA para garantir 

que seu sistema execute a interoperabilidade corretamente. 

• Uma vez aprovados os testes, o provedor de dados deve permitir que o ambiente de 

produção no portal ORA envie os dados reais.  

Durante o envio e recebimento de dados 

• O provedor de dados deve preparar a estrutura XML de acordo com as regras na parte 

subseqüente desta seção. 

• O provedor de dados deve se conectar ao serviço web ORA e todos os seus arquivos serão 

recebidos pelo serviço web ORA e imediatamente processados para que uma resposta de 

aprovação ou rejeição indicando os erros encontrados seja enviada ao provedor de dados.  

Geração, assinatura eletrônica e processo de aprovação para apresentação de dados. 

Os provedores de dados gerarão seus arquivos de dados em formato .xml de acordo com os esquemas 
.xsd indicados. 

Os registros gerados devem conter uma chave de identificação única, a fim de evitar duplicação no 
banco de dados ORA. O mecanismo de identificação único deve ser implementado por meio de uma 
variável do tipo Guid ou UUID.  

Tipo de ambiente 

Tipo de ambiente Código Requisito 

Testes 1 Obrigatório 

Produção 2 Obrigatório 

Identificação do fornecedor de dados 

Identificação Tipo de informação Número Requisito 

Id único outorgado pela OTCA  Integrar 12345 Obrigatório 

Tabela de advertência: Não existe ID do fornecedor de dados no banco de dados OTCA 
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2 Requisitos para operação do ORA 

2.1 Ferramentas de software definidas para ORA  

Com base nos resultados da avaliação, aspectos técnicos para a integração de ferramentas de software 
e a exploração dos custos de referência (por ano e usuário) de licenciamento, recomenda-se a seguinte 
tecnologia em suas últimas versões. 

Sobre as ferramentas fundamentais 

• Linguagem de programação e servidor de aplicação: PHP + framework, Core .Net ou outro 

• Gerente do banco de dados: Postgres/Postgis  

• Servidor de Informação Geográfica: Geoserver/Geonetwork  

Sobre as ferramentas de consulta e publicação 

• Ferramentas de publicação SIG: Openlayers, Leaflet ou outros gratuitos. 

• Relatórios e Análises (BI): MS Power BI 

• Gerente documental: Alfresco Community 

• Análise (BigData, Machine Learning): Serviços Microsoft Cloud. 

• Gerente de Portal (CMS): Wordpress 

Sobre ferramentas de apoio à colaboração, aprendizagem e automação de escritório. 

• Ferramentas colaborativas (Chat, videoconferência, fórum, e-mail): Ms Teams. 

• Gestão de Relacionamento (CRM): MS Dynamics Customer Services 

• Sistema de Gestão da Aprendizagem (LMS): MS LMS365 

• Gestão de projetos: MS Project 

• Ferramentas de escritório: Open Office 

 

Objeto 25: Arquitetura tecnológica SIGC e solução ORA com ferramentas de software selecionadas para 
implementação com base em um diagnóstico da situação atual dos países no campo CITES 
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Abaixo estão alguns comentários e recomendações técnicas sobre a plataforma tecnológica 
selecionada para a solução SIGC e ORA: 

1. As ferramentas selecionadas que estão dentro da categoria "fundamental" estão de acordo 
com as políticas de software livre dos países membros e ratificam a força e maturidade do 
mesmo. Entretanto, recomenda-se que a equipe encarregada de desenvolver os módulos 
SIGC e a solução ORA defina a linguagem de programação e o servidor de aplicação de acordo 
com outros critérios, tais como conhecimento e experiência em projetos similares que 
melhorarão o tempo de implementação dos módulos e da solução como um todo. Linguagens 
como PHP, Core .Net, NodeJs, Java EE, Javascript, Python, Ruby on Rails também são 
alternativas robustas para o desenvolvimento de módulos de sistema que cumprem com a 
política de software livre. 

2. O desenvolvimento dos módulos deve ser feito com uma das linguagens empresariais 
selecionadas pelo implementador com as bibliotecas que ele considera necessárias em sua 
última versão estável, será obrigatório o cumprimento de um modelo de arquitetura interna 
via controlador MVC, esta arquitetura deve seguir as melhores práticas, bem como os 
padrões UI e UX da indústria.  

3. As infraestruturas de dados espaciais IDE implementadas em instituições de alguns países 
membros, ratificam ainda mais a seleção do uso do Postgres com sua extensão Postgis como 
gerente de banco de dados de informações para a solução SIGC e ORA, estas são 
complementadas com o geoserver e a geonetwork como servidores para o gerenciamento 
integral das informações geográficas. 

4. As ferramentas selecionadas para publicação ou visualização de informações geográficas 
Openlayers, Leaflet ou outros exigirão trabalho de programação e tempos de implementação 
mais longos, mas atenderão às necessidades de um visualizador geográfico; A proposta no 
portal ORA é também apresentar informações para análise de gestão geográfica, portanto, se 
o ORA exigir eficiência na implementação de relatórios de gestão de informações geográficas 
visualmente atraentes, recomenda-se analisar o uso de certas ferramentas complementares 
como ArcGIs Online (Storymaps), Cartodb ou outras licenciadas; ou se não, durante a 
implementação, iniciativas de software gratuito destinadas a melhorar a apresentação visual 
das informações geográficas poderiam ser analisadas, mas que, sem dúvida, exigirão mais 
tempo e esforço. 

5. A exceção dentro do grupo de ferramentas livres para consulta e publicação de informações 
é o Microsoft Power BI, a eficiência para a geração de relatórios gerenciais e seu baixo custo 
se torna uma alternativa ideal para sua implementação no SIGC, devemos levar em conta que 
embora haja um custo de licenciamento que pode ser aumentado dependendo da 
necessidade de segurança de dados do ORA e do volume de informações, mas que sem dúvida 
é a melhor alternativa para sua eficiência e porque a opção de software livre Pentaho, por 
exemplo, em sua versão comunitária, está longe de atingir a funcionalidade necessária para 
o ORA. 

6. O servidor de gerenciamento de documentos Alfresco proposto inicialmente não é 
obrigatório, porém, a critério do implementador, outro servidor de documentos pode ser 
adotado ou simplesmente manipular recursos que fazem parte do CMS, como o padrão 
básico proposto Dublin Core. 

7. No caso de ferramentas para análise, grandes dados, aprendizagem de máquinas, a 
recomendação como a avaliação é a contratação de serviços em nuvem, a alternativa de 
implementar com ferramentas de sua instalação exige muitos requisitos de hardware que em 
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uma primeira fase não serão necessários. Para funcionalidades básicas para big data, tais 
como coleta de dados de redes sociais, seu armazenamento e posterior apresentação de 
dados é suficiente para utilizar as ferramentas de software livre avaliadas; entretanto, o 
implementador deve avaliar seu esforço e a demanda de requisitos de hardware. 

8. Wordpress é uma das ferramentas CMS mais utilizadas no mundo que ratifica a seleção, 
porém para apoiar a proposta de uma ferramenta que suporte a administração simultânea 
de vários portais, o Ms Sharepoint é uma alternativa adequada que deve ser avaliada pelo 
implementador, mas considerando o custo da mesma.  

9. No caso da ferramenta CRM e da necessidade do ORA de instalar um software para não 
contratar o serviço, a OTCA pode considerar a avaliação de outras ferramentas de código 
aberto, como o Drupal's CRM Core ou outro, após uma avaliação detalhada das 
funcionalidades e do esforço de implementação. 

10. O Ms Project e Open Office, como ferramentas de apoio ao gerenciamento de projetos e 
automação de escritório respectivamente, estarão sempre disponíveis e a decisão de 
implementar não será apenas uma decisão de custo, mas também uma decisão da OTCA 
como estratégia de adoção não apenas para o ORA, mas para a organização. 

2.2 Infraestrutura necessária para a implementação do ORA 

A implementação de uma plataforma que apoiará o SIGC compreende uma arquitetura 

tecnológica integrada por vários componentes que, juntos, fornecem os serviços esperados. A 

arquitetura proposta permitirá uma gestão eficiente tanto para a administração e manutenção da 

plataforma quanto para a interação dos usuários através dos módulos de usuário e portal 

implementados na SP/OTCA. 

A SIGC compreende basicamente 4 componentes principais dentro de sua arquitetura tecnológica, 

que são: 

• Banco de Dados (camada de dados - informações). Compreendendo tanto os 
gerentes de banco de dados relacionais (alfanuméricos), geográficos e documentais, 
a parte central do SIGC é o nível onde todos os dados coletados dos países membros 
e gerados pelo ORA como resultado de conversões, processamento e análise serão 
armazenados. Esta camada será apoiada pelo Postgres, PostGIS e Alfresco. 

• Serviços (camada do servidor). Diferentes serviços de publicação de informações 
geográficas, alfanuméricas, metadados e módulos desenvolvidos, esta parte da 
arquitetura é, assim como um servidor de mapas, neste caso, nosso servidor de mapas 
é o Geoserver, que oferece uma série de APIs geoespaciais para codificar e exibir toda 
a cartografia, Geonetwork é um servidor de metadados, e um servidor de aplicações 
no qual podemos implantar módulos temáticos, integradores, gerenciamento e outros 
que precisam ser publicados através do servidor web.  

Por razões de segurança, recomenda-se que somente o servidor web no qual o CMS 
também pode estar localizado seja exposto à Internet. Os outros servidores tanto para 
serviços como para dados e informações devem estar dentro de uma zona segura. 

• Interface de Usuário (camada cliente), Módulos com funcionalidades que permitem 
a navegação para a entrada e consulta de dados pelo usuário. 
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Com base nestes níveis de componentes e ferramentas de software selecionados, apresentamos 
abaixo um diagrama da infraestrutura física necessária para a instalação e configuração do software 
base no qual a solução SIGC e ORA funcionará adequadamente. 
 

 

Objeto 26: Componentes de hardware e serviços de arquitetura tecnológica para SIGC e ORA 
 

As recomendações e características de cada um dos servidores físicos ou virtuais a serem 
considerados para a operação inicial são as seguintes 
 

Número Componente de hardware Características técnicas iniciais 

1 Servidor de bancos de dados  Postgres / Postgis 
 
Características iniciais MV: 
Mais disco de 30 Gb, 4 Gb de memória, 2 CPU, Tier III. 

2 Servidor documental Alfresco 
 
Características iniciais MV: 
Mais disco de 30 Gb, 4 Gb de memória, 2 CPU, Tier III. 

3 Unidade de armazenamento Comprar ou contratar à medida que a informação cresce. 
A unidade pode ser distribuída para dados alfanuméricos, documentais 
e geográficos no último caso, no caso de disponibilidade de informação 
espacial, a demanda de espaço será significativa. 
 
Tamanho inicial de armazenamento: 
Sob demanda 

4 Servidor de Mapas Geoserver 
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Número Componente de hardware Características técnicas iniciais 

  
Características iniciais MV: 
Mais disco de 30 Gb, 4 Gb de memória, 2 CPU, Tier III. 

5 Servidor de metadados 
 

Geonetwork 
 
Características iniciais MV: 
Mais disco de 30 Gb, 4 Gb de memória, 2 CPU, Tier III. 

6 Servidor de aplicações 
 

Core Net / PHP / Java (A ser definido pelo implementador) 
 
Características iniciais MV: 
Mais disco de 30 Gb, 4 Gb de memória, 2 CPU, Tier III. 

7 Servidor web WordPress  
 
Características iniciais MV: 
Mais disco de 30 Gb, 4 Gb de memória, 2 CPU, Tier III. 

Objeto 27: Lista de componentes de hardware considerados na arquitetura tecnológica 
Notas: considera apenas o ambiente de produção, não os componentes de hardware para uso em testes e 
desenvolvimento. 
 

A seguir, uma lista complementar de serviços em nuvem (SAAS) que sugerimos que seja contratada 
em base obrigatória e opcional para atender às necessidades do SIGC e ORA. 
 

Número Componente de serviço Número de licenças iniciais 

1 Power BI 
(Obrigatório) 

Relatórios BI 
10 licenças Power BI Pro  
(1 licença para o ponto focal de cada país, 2 licenças para 
administradores ORA). 

2 Teams  
 

Ferramenta de colaboração 
10 licenças 

3 Dynamics CRM 
  

Ferramenta CRM - gestão de partes interessadas 
10 licenças 

4 LMS 365 Ferramenta de aprendizagem 
10 licenças 

5 Project Monitoramento de projetos 
10 licenças 

Objeto28: Lista de serviços de software na nuvem (SAAS) proposto para SIGC / ORA 
 

Nas definições de hardware e software abaixo, fazemos algumas recomendações que devem ser 
levadas em conta antes da compra ou contratação: 

• Em geral, as características de hardware recomendadas são suficientes para que o SIGC e o Portal 
ORA funcionem de forma ideal, considerando também que a carga de informações, usuários e 
transacionalidade não será alta inicialmente, à medida que um destes três aumenta, a atualização 
ou aumento dos recursos físicos pode ser realizada. 

• Na primeira etapa, o implementador ORA poderá avaliar se todos os componentes de 
hardware propostos são ou não necessários. Uma forma de otimizar a contratação ou 
compra de hardware será instalar, em alguns casos, duas peças de software, por 
exemplo, o servidor Geonetwork Metadata e o Alfresco como servidor de documentos, 
que pode ser instalado em uma máquina virtual. Da mesma forma, não é necessário 
contratar um armazenamento adicional ao das máquinas, a menos que você já tenha um 
dimensionamento da quantidade de informações que poderiam ser coletadas. 
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• A contratação tanto de hardware quanto de serviços pode ser feita quando a 
implementação já está um pouco avançada e há um dimensionamento mais preciso com 
relação à quantidade de informações, ao número de usuários e ao nível de 
transacionalidade. 

• A contratação dos serviços de software sugeridos pode começar com uma ou duas 
licenças iniciais, o que permitirá o conhecimento detalhado das funcionalidades, 
configuração de acordo com as necessidades do ORA, definição dos procedimentos e 
atividades detalhadas para o uso destas ferramentas para obter os resultados desejados; 
após estas, o número de licenças pode ser gradualmente aumentado.  

• Não é essencial que o Portal ORA contrate todos os serviços de nuvem propostos. 

• No caso de contratação de plataformas de nuvem, será essencial utilizar o protocolo de 
segurança https. 

2.3 Cenários e alternativas de infraestrutura tecnológica ORA  

Para a implementação física do Sistema de Gestão de Informação e Conhecimento -SIGC- e ORA, é 

proposto fazê-lo através de infraestrutura e serviços de nuvem. A infraestrutura da nuvem é entendida 

como o conjunto de ferramentas necessárias para hospedar serviços e aplicações na nuvem. 

Como desenvolvido na seção de conceituação da arquitetura tecnológica, a alternativa de contratar 
um prestador de serviços em nuvem foi baseada na conveniência de 5 fatores de avaliação: 

• Custo 

• Segurança 

• Implementação 

• Flexibilidade 

• Mobilidade 

Para a recomendação de infraestrutura baseada nas nuvens (IaaS e PaaS), foi tomado o quadrante 
Gartner para infraestrutura de nuvens como serviço em sua versão mais recente de julho de 2019.  

Para a seleção das três alternativas a serem avaliadas, são recomendadas as colocadas como líderes: 

• Google Cloud 

• Microsoft Azure 

• Amazon AWS 

Entretanto, por recomendação da OTCA, excluímos a Amazon AWS da avaliação e o fornecedor 
regional Redehost, localizado no Brasil, foi avaliado. 

 

Característica Google Cloud Microsoft Azure Redehost 

Localização do centro de 
dados 

São Paulo São Paulo São Paulo 

Nível de disponibilidade 
TIER 

IV IV III 

Opções de servidor 
Windows 

Windows Server 2008 R2 
Windows Server 2012 R 
Windows Server 2016 
Windows Server 2019 

Windows Server 2012 R 
Windows Server 2016 
Windows Server 2019 

Windows Server 2012 R 
Windows Server 2016 

Opções de servidores Linux Ubuntu 16.04 e 18.04 Ubuntu 12.04 Ubuntu 18 
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Característica Google Cloud Microsoft Azure Redehost 

Debian 9 
Centos 6 e 7 
RedHat Entreprise 6, 7 e 8 

Debian 7, 8, 9 e 10 
Centos 6, 7 e 8 
Oracle Linux 6.4 e 7 
RedHat Enterprise 7 e 8 
Suse Linux Enterprise 11, 12 e 
15 
Open Suse 
Core Os 

Debian 8 
Centos 7 

Preço de referência mensal 
para um servidor de 
memória de 4GB 2vCPU, 
150 GB em disco e 
transferência de 1TB. 

USD 54.0 USD 61.2 USD 38.2 

Objeto 29: Comparação entre fornecedores globais e regionais para serviços IaaS e PaaS.  
Fonte: Google.com, azure.com e redehost.com.br, adaptação própria 
 

Em conclusão, a infraestrutura das nuvens é a recomendação geral para que a OTCA inicie a 
implementação do ORA como uma solução rápida e eficiente sem grandes investimentos iniciais. 

No Anexo 5, a tabela que resume as necessidades e funcionalidades de cada módulo está incluída. 


