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no cerrado brasileiro”, proposto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e executado pela Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) a partir do aporte técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sendo o aporte de recursos financeiros realizado pelo Forest Investment Program - FIP através 

do Banco Mundial - BIRD, registrado neste último sob o número TF0A1787BR. 

1. Objetivos de contratação 

O presente Termo de Referência se refere à contratação de um Consultor Individual – Especialista 

em Geoprocessamento e Modelagem, o qual ficará responsável pelo desenvolvimento de uma nova 

versão dos cálculos e métodos do modelo de risco de fogo do INPE. Esta atualização do modelo de risco 

é prevista dentro do escopo do Componente 2: “Melhoria dos sistemas de informação sobre risco de 

fogo e incêndio florestal e estimativa das emissões de GEE” no âmbito do projeto Desenvolvimento de 

sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura vegetal no Cerrado 

brasileiro, proposto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) para 

ser executado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) com aporte técnico da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

 

2. Contextualização e objetivos do projeto 

O projeto FIP-MCTIC descrito acima é parte integrante do Programa de Investimento Florestal 

(FIP) dos Fundos de Investimentos em Clima (CIF em inglês). Este projeto é avaliado pelo Banco Mundial 

(BIRD) e materializado no Acordo de Cooperação Técnica assinado em 12 de abril de 2016, o qual está 

publicado no Diário Oficial da União nº 102 do dia 31 de maio de 2016, Seção 3, página 6. O objetivo 

principal do FIP é apoiar os esforços dos países em desenvolvimento para reduzir as emissões 

resultantes do desmatamento e degradação florestal através de investimentos públicos e privados. 

Desta maneira, o FIP visa contribuir para o aumento da capacidade adaptativa do setor florestal frente 

às mudanças climáticas e também para a proteção e conservação da biodiversidade, dos direitos dos 

povos originários, das populações tradicionais e na redução da pobreza. Informações adicionais sobre 

este Programa podem ser encontradas no seguinte link: 



 

3 

Esta contratação tem por objetivo apoiar o Projeto “Desenvolvimento de sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura vegetal 

no cerrado brasileiro”, proposto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e executado pela Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) a partir do aporte técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sendo o aporte de recursos financeiros realizado pelo Forest Investment Program - FIP através 

do Banco Mundial - BIRD, registrado neste último sob o número TF0A1787BR. 

https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/development-systems-prevent-forest-fires-

and-monitor-vegetation-cover-brazilian-cerrado. 

O Plano de Investimento do Brasil no âmbito do FIP buscará a promoção do uso sustentável das 

terras e a melhoria da gestão florestal com foco no bioma Cerrado, contribuindo para a redução da 

pressão sobre as florestas remanescentes, diminuição das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e 

aumento do sequestro de CO2. O bioma Cerrado foi escolhido por ser estratégico tanto pela 

importância ecológica, devido à grande extensão territorial preenchida por expressiva biodiversidade 

com um significativo estoque de carbono e alto potencial hídrico, como à economia e segurança 

alimentar, em função de seu alto potencial agropastoril. O Plano deve assim contribuir para os esforços 

que vêm sendo desenvolvidos pelo governo brasileiro para a redução de GEE e manutenção do estoque 

de carbono no Cerrado, junto a outros programas e ações públicas. 

Desta maneira, o projeto FIP-MCTIC visa fortalecer a capacidade institucional do Brasil para o 

monitoramento do desmatamento, disponibilização das informações sobre riscos de fogo e incêndios 

florestais e estimativas da emissão de gases de efeito estufa oriunda do desmatamento e das 

queimadas no Cerrado, através do Componente 2, o qual está dividido entre as equipes INPE-RISCO e 

INPE-EM. Este documento trata das atividades apenas do INPE-RISCO, a qual está na responsabilidade 

da equipe do Programa Queimadas do INPE (http://www.inpe.br/queimadas) e tem com o objetivo de 

disponibilizar informação aperfeiçoada sobre o risco de incêndios florestais para o público em geral, 

para os usuários do sistema Queimadas e em dispositivos de comunicação interativa.  

O atual modelo de risco de fogo (RF) é parte do programa Queimadas do INPE e foi desenvolvido 

internamente no Centro de Previsão e Estudos Climáticos (CPTEC) com base na análise da elevada 

ocorrência de fogo nos principais biomas do país durante as últimas décadas. Este sistema utiliza as 

variáveis meteorológicas (particularmente temperatura do ar, umidade relativa do ar e precipitação 

diários) para estimar as condições para a vegetação ser queimada e assim ter o risco de um fogo ser 

sustentado caso haja um fator de ignição (normalmente por ação humana). Assim, as análises e os 

https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/development-systems-prevent-forest-fires-and-monitor-vegetation-cover-brazilian-cerrado
https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/development-systems-prevent-forest-fires-and-monitor-vegetation-cover-brazilian-cerrado
http://www.inpe.br/queimadas
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cálculos do RF são baseados na quantidade de dias seguidos sem chuva, considerando os efeitos 

climáticos e da fenologia da vegetação para estimar o risco de um fogo ocorrer. 

Atualmente, os cálculos atuais do modelo de RF não consideram os efeitos diversos da velocidade 

do vento, das formas topográficas e da incidência de radiação em diferentes latitudes que são fatores 

que influenciam na quantidade do combustível. Estes aspectos são essenciais para estimar o risco de 

propagação dos incêndios na paisagem e assim subsidiar ações de prevenção e de manejo integrados 

de queimas controladas. Além disso, o RF não incorpora o funcionamento hidrológico dos diferentes 

tipos de cobertura vegetal para uma avaliação dinâmica e atualizada do combustível disponível à 

queima, características fundamentais para entender as respostas de regeneração da vegetação e o 

regime de recorrência de queimas em longo prazo. 

Desta maneira, o aprimoramento do atual sistema de informação do RF previsto no âmbito do 

projeto FIP-MCTIC será realizado através do desenvolvimento: (i) de um mapeamento do risco de fogo 

com maior resolução espaço-temporal e maior definição da vegetação vulnerável à queima, através 

dos diferentes tipos de funcionamento hidrológico e quantidade de biomassa disponível; (ii) de uma 

componente de propagação de incêndios, considerando parâmetros físicos da paisagem (vento, 

latitude, declividade, altitude); (iii) de avaliações das modificações do desempenho do modelo de risco 

por meio de análises estatísticas. 

 

3. Justificativa da Consultoria 

O Consultor Individual – Especialista em Geoprocessamento e Modelagem do Componente 2 a 

ser contratado ficará responsável pela implementação de uma nova versão do método de análise e 

cálculos de previsão de risco de fogo do INPE e seus produtos operacionais associados. Esta nova versão 

do RF incluirá o estado dinâmico da vegetação e de novas variáveis ao risco de propagação dos 

incêndios, como elevação, declividade do terreno e latitude com foco para o bioma Cerrado. 
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O desenvolvimento destas atividades requer o conhecimento do comportamento fisiológicos e 

ecológicos dos diferentes tipos funcionais da vegetação do bioma Cerrado para entender a 

vulnerabilidade da vegetação à queima e suas diferentes respostas frente a eventos de queimadas, 

aspectos essenciais nas avaliações do risco de fogo e regeneração da cobertura vegetal pós-queima. 

Além disso, é fundamental que o consultor tenha o conhecimento das técnicas e ferramentas 

específicas para o tratamento de dados geoespaciais e de variáveis usadas em modelos dinâmicos da 

vegetação e de propagação de incêndios.  

 

4. Escopo do trabalho e resultados esperados 

As atividades a serem executadas pelo Consultor e os resultados esperados visando o 

desenvolvimento de uma nova versão do método de análise e cálculos de previsão de risco de fogo são 

descritos na tabela 1. 

 
Tabela 1. Atividades a serem executadas e seus respectivos resultados esperados ao desenvolvimento de uma 
nova versão do modelo de risco de fogo do INPE. 

Atividades Resultados esperados 

i. Definição de um mapa de cobertura e uso do 
solo atual, mais representativo dos tipos de 

vegetação e na maior resolução espaço-
temporal disponível para ser utilizado como 

referência no modelo de risco; 

 Mapas de cobertura vegetal e uso do 
solo para serem utilizados no modelo de 

risco de fogo com uma definição 
específica e atualizada dos tipos de 

vegetação do bioma Cerrado 
susceptíveis à queima. 

ii. Definição da classificação dos tipos de 
vegetação mais susceptíveis ao fogo no bioma 

Cerrado; 

iii. Desenvolvimento de um indicador do estado 
dinâmico de cada tipo de cobertura vegetal 
incluindo o balanço hídrico da vegetação em 

tempo real; 

 Mapas dinâmicos do balanço hídrico 
específico a cada tipo de vegetação do 

bioma Cerrado. 
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Atividades Resultados esperados 

iv. Inserção de novas variáveis físicas (elevação e 
declividade do terreno; latitude; tipos de solo) 
para o desenvolvimento de uma componente 

de risco de propagação de incêndios; 

 Cálculos e análises para o 
desenvolvimento de uma componente 
de propagação de incêndios ao sistema 

de Risco de fogo. 

v. Calibração do novo modelo de previsão do 
atual sistema de risco para o bioma Cerrado; 

 Descrição detalhada de uma nova 
versão do modelo de Risco adaptada 

para o bioma Cerrado. 

 

Os resultados obtidos serão acompanhados de uma descrição detalhada das metodologias 

desenvolvidas, com as devidas discussões e revisões bibliográficas, visando à implementação de uma 

nova versão operacional do modelo de risco junto ao portal do sistema Queimadas do INPE. 

 

5. Prazo de contratação e execução 

O contrato será firmado entre o Consultor e a FUNDEP por um período de até 25 (vinte e cinco) 

meses, podendo ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo mediante aviso prévio de trinta dias 

e renovado de acordo com a conveniência das partes contratantes. 

 

6. Qualificações técnicas 

 Requisitos mínimos: 

o Bacharelado ou Mestrado com formação em Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Biológicas ou áreas afins e, 

o Mínimo de 3 anos de experiência profissional ou de pesquisa científica na área de 

Sensoriamento Remoto; 

o Conhecimentos em Sistemas de Informações Geográficas (por exemplo, Quantum GIS 

ou ArcGIS); 

o Disponibilidade para viagens eventuais de campo. 
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 Requisitos desejáveis: 

o Doutorado em Ciências Exatas e da Terra, Geociências ou Ciências Biológicas com 

ênfase em Ecologia/Meio Ambiente; 

o Conhecimentos em linguagens de programação como R ou Python; 

o Experiência na avaliação de qualidade de dados ambientais; 

o Conhecimento em cobertura vegetal ou ecofisiologia vegetal;  

o Trabalhos científicos, preferencialmente ligados ao tema de fogo na vegetação; 

o Experiência de campo, preferencialmente no bioma Cerrado; 

o Experiência no pacote Office ou LibreOffice e capacidade de redigir documentos 

técnicos de projeto e/ou relatórios. 

 
7. Processo de Seleção 

a) SELEÇÃO DE CURRÍCULOS: Serão selecionados todos os currículos que atendem aos critérios 

mínimos de qualificação exigidos (Qualificações Obrigatórias). Estes currículos serão 

considerados como “Currículos Válidos”. 

 

b) PONTUAÇÃO: Após a seleção dos currículos válidos serão atribuídas pontuações aos candidatos 

conforme a “Tabela 2”. 

 

i. O candidato deverá obter a quantidade mínima de 60 pontos do total de 100. 

Pontuações abaixo de 60 pontos desclassificarão o candidato da disputa. 

 

ii. Após a conclusão da fase de Pontuação, o candidato melhor pontuado será convidado 

para a Reunião de Negociação, aonde deverá comprovar as competências referidas no 

currículo e serão discutidas: eventuais dúvidas referentes a este TDR; a abordagem para 

a execução do serviço; remuneração; dentre outros assuntos relacionados à atividade a 

ser desempenhada. 
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c) A reunião de negociação deve ocorrer nas dependências do INPE em São José dos Campos, ou 

remotamente, utilizando recursos tecnológicos (Skype, vídeo conferência, telefone) para 

facilitar a participação de eventuais candidatos que não se encontram próximos ao local. 

Eventuais despesas com deslocamentos, traslados e estadias serão de responsabilidade 

exclusiva dos candidatos. 

 
Tabela 2: Critérios de Classificação e Pontuação: 

Titulação Especificação Critério 

Experiência Acadêmica 
Exigida 

a) Graduação ou Mestrado em Ciências Exatas e da Terra, 
Ciências Biológicas ou áreas afins. 

10 

Experiência Acadêmica 
Desejável 

b) Doutorado em Ciências Exatas e da Terra, Geociências ou 
Ciências Biológicas com ênfase em Ecologia/Meio Ambiente. 

20 
 

 

Qualificação e 
Experiência Profissional 

Especificação Critério 

Experiência exigida 

a) Mínimo de 3 anos de experiência profissional ou de pesquisa 
científica na área de Sensoriamento Remoto. 

10 

b) Conhecimentos em Sistemas de Informações Geográficas 
(por exemplo, Quantum GIS ou ArcGIS). 

10 

Desejável 

c) Conhecimentos em linguagens de programação como R ou 
Python. 

10 

d) Experiência na avaliação de qualidade de dados ambientais. 10 

e) Conhecimento em cobertura vegetal ou ecofisiologia 
vegetal. 

10 

f) Trabalhos científicos, preferencialmente ligados ao tema de 
fogo na vegetação. 

10 

g) Experiência de campo, preferencialmente no bioma 
Cerrado. 

5 

h) Experiência no pacote Office ou LibreOffice e capacidade de 
redigir documentos técnicos de projeto e/ou relatórios. 

5 

 100 
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8. Local de execução dos serviços  

As atividades deverão ser realizadas nas dependências do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, localizado em São José dos Campos, SP, em dias e horários a serem definidos entre o 

consultor e a coordenação do Projeto. 

 

9. Interações do Consultor com a Equipe 

O consultor deverá se reportar diretamente ao Coordenador do Componente 2 – INPE/RISCO, 

dedicar-se às atividades previstas neste Termo de referência e estar disponível para reuniões e 

atividades com os demais membros da equipe demandadas pelo coordenador. 

 

10. Forma de pagamento 

O consultor será remunerado por meio de bolsa de pesquisa e levará em consideração a titulação 

e a experiência, embasada nas opções oferecidas pelas agências de fomento CNPq (http://cnpq.br/no-

pais) e FAPESP (http://www.fapesp.br/3162). 

 

11. Propriedade Intelectual 

O Consultor contratado cederá à Contratante todos os direitos autorais, patentes e qualquer 

outro tipo direito de propriedade intelectual, nos casos em que tais direitos derivem dos trabalhos e 

documentos produzidos no exercício da função de Consultor, inclusive os originais e arquivos em meio 

digital, que deverão ser entregues antes da data de término do contrato e pertencerão à Contratante. 

http://cnpq.br/no-pais
http://cnpq.br/no-pais
http://www.fapesp.br/3162

