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Este instrumento é um “Termo de Uso” entre vossa senhoria, pessoa física ou jurídica (“usuário”) e 
o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), por intermédio do 
Laboratório de Sensoriamento Remoto e Analises Espaciais Aplicado a Ecossistemas Aquáticos 
(LASA). 

Este "Termo de Uso" aplica-se ao uso da Base de Dados do Projeto Cartas SAO FZA, versão 1, 
composta pelo Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo da Bacia Marítima da Foz do Amazonas e 
pelo Banco de Dados Geográficos da Bacia Marítima da Foz do Amazonas (BMFZA). 

 

Definições 

O Banco de Dados Geográficos da BMFZA foi construído para dar suporte à geração das Cartas SAO 
da BMFZA e em conjunto com o Atlas de Sensibilidade Ambiental ao óleo da Bacia Marítima da Foz 
do Amazonas, e para permitir futuras análises espaciais e fornecer sumariamente informações 
sobre a zona costeira e marinha para a Bacia Marítima da Foz do Amazonas com objetivo de 
planejamento de resposta no caso de um derramamento de óleo. 

Este documento apresenta, portanto, as condições de uso destes dados. A aceitação deste "Termo 
de Uso" é requisito necessário para a utilização dos mesmos. Todos os usuários são informados 
deste Termo de Uso, o qual devem ler, certificar-se de tê-lo entendido, e aceitar as condições 
estabelecidas. Desta forma, fica claro que a utilização destes dados implicará na expressa e 
inequívoca aceitação integral das condições estabelecidas no presente "Termo de Uso".  

 

Concessão de uso 

Este termo concede ao usuário o direito de uso da base de dados do Projeto Cartas SAO FZA 
versão-1. A informação geográfica disseminada pelo IEPA, por intermédio do LASA é livre e gratuita. 

 

Direitos autorais 

Os dados contidos na Base de Dados do Projeto Cartas SAO FZA versão 1 pertencem ao autor 
descrito nos metadados de cada produto e são protegidos pela legislação de direitos autorais do 
Brasil e por tratados internacionais. Assim, o usuário deve tratar este produto como qualquer outra 
obra protegida pelo direito autoral. 

http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/bancodados/bmfza.php
http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/bancodados/bmfza.php


        

 

Aspectos legais de uso 

Os dados disponíveis na Base de Dados do Projeto Cartas SAO FZA versão 1 podem ser usados para 
qualquer propósito, exceto para praticar atos ilícitos ou ilegais, ou atentar contra a segurança da 
sociedade ou do Estado Brasileiro. 

O uso dos produtos não garante a prévia legalidade de seu emprego perante os governos (federal, 
estadual e municipal), a Justiça, outros usuários nem qualquer outro órgão, empresa ou pessoa 
física existente/domiciliada no país ou exterior. Este Termo de Uso é feito em concordância com as 
leis do Brasil. 

 

Restrições 

É vedada a locação ou comercialização, parcial ou integral, dos dados contidos na Base de Dados do 
Projeto Cartas SAO FZA versão 1. Entretanto, os usuários podem comercializar obras derivadas, 
desde que citadas as fontes, e respeitando as limitações de uso descritas nos metadados de cada 
produto em particular. 

As informações contidas no Atlas e no Banco de Dados Geográficos da BMFZA não podem ser 
usadas em substituição a consultas às agências responsáveis pelo gerenciamento dos recursos 
naturais e culturais, ou em substituição a trabalhos de campo.  

As cartas contidas no Atlas e o Banco de Dados Geográficos da BMFZA não devem ser utilizadas 
para navegação, principalmente devido as constantes mudanças do fundo e da linha de costa na 
área da bacia.  

 

Limitação de responsabilidade 

O usuário será responsável por: 

1. Quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou exemplares, 
incorridos pelo usuário, causados e sob qualquer teoria de responsabilidade. Isso incluirá, 
mas não se limitará a, qualquer perda de lucros (incorrida direta ou indiretamente pelo uso 
dos dados), qualquer perda de dados que o usuário possa sofrer, custos de aquisição de 
serviços relacionados ao uso desta base de dados ou outra perda intangível; 

2. Qualquer perda ou dano em que o usuário possa incorrer em decorrência de eliminação, 
corrupção ou incapacidade de comunicação do usuário com o sítio de internet que hospeda 
esta base de dados; 

 

O IEPA/LASA não pode ser responsabilizada por qualquer prejuízo decorrente de problemas nos 
dados disponibilizados, notadamente os que não são de sua autoria, devido ao lapso temporal 
entre a coletados dados em campo e a disponibilização do produto. O usuário deve saber que o 
dado geoespacial é uma representação da realidade do terreno em uma época específica, expressa 
em seus metadados. 

 

http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/bancodados/bmfza.php
http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/bancodados/bmfza.php


        

Disposições gerais 

Este termo é a prova de que o usuário detém o direito de uso por ele concedido devendo ser 
mantido em seu poder. O IEPA/LASA reserva-se o direito de modificar cláusulas e condições 
contidas neste Termo de Uso, a qualquer tempo sem prévio aviso, por meio da atualização do 
mesmo. Tais modificações entrarão em vigor a partir de sua publicação no sítio do IEPA – Cartas 
SAO Foz do Amazonas. (http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/index.php).  

O IEPA/LASA agradece a gentileza da análise dos produtos e a comunicação de qualquer falha ou 
omissão verificada. 

 

Créditos 

Os trabalhos produzidos a partir da base cartográfica devem conceder os créditos à organização 
produtora descrita nos metadados de cada produto geoespacial.  

Para citar o Banco de Dados Geográficos da Bacia Marítima da Foz do Amazonas o usuário poderá 
usar a seguinte citação:  

IEPA. Banco de Dados Geográficos do Projeto Cartas SAO FZA. Versão 1.0. 2017. Disponível em: 
http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/bancodados/bmfza.php.  

Para citar o Atlas de Sensibilidade Ambiental do Óleo da Bacia Marítima da Foz do Amazonas o 
usuário poderá usar a seguinte citação: 

Entrar por organizadores: 

SANTOS, V. F.; MENDES, A. C.; SILVEIRA, O. F. M. da. (In memoriam). (Coord.). Atlas de Sensibilidade 
Ambiental do Óleo da Bacia Marítima da Foz do Amazonas. 1 ed. Macapá: IEPA, 2016. 106 p. 

Disponível em: http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/atlas.php 

Ou entrar por IEPA: 

IEPA – INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ. Atlas de 
Sensibilidade Ambiental do Óleo da Bacia Marítima da Foz do Amazonas. 1 ed. Macapá: IEPA, 2016. 
106 p. Disponível em: http://www.iepa.ap.gov.br/saofza/atlas.php 
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