
 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Título do Projeto: Pesquisa e desenvolvimento de arquitetura informacional para apoiar a criação de 

plataforma on line com a finalidade de promover ações de voluntariado público em atividades de 

agricultura urbana.  

Referência IBICT: 0299/2018-06                                               Referência Fundep: 26306 

I – TIPO DE SOLICITAÇÃO 

Contratação de RPA 

II - OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

Contratação de pessoa física para prestação de serviços de vetorização de dados oriundos de imagens de 

satélite para área urbana da cidade do Rio de Janeiro. 

III – OBJETIVO 

Vetorizar áreas verdes urbanas no município do Rio de Janeiro - RJ (área total de 270km²) com base em 

imagem de satélite, de acordo com o item VI deste TR, tendo como resultado arquivos vetoriais em arquivo 

compatível com sistema de informações geográficas. (shape file ou compatível). 

IV – JUSTIFICATIVA 

O espaço urbano atualmente concentra mais de 84% da população brasileira, ou seja, se torna cada vez mais 

essencial ao processo de articulação entre produção e consumo. No que tange aos hábitos alimentares, é 

urgente a necessidade de fomentar práticas agroecológicas que possam gerar alimentos saudáveis e 

acessíveis. As áreas ociosas urbanas e peri-urbanas, especialmente as áreas verdes, podem se transformar 

em valioso estímulo à produção agroecológica de alimentos nas cidades, aproveitando para promover a 

produção agroecológica sustentável, favorecendo o processamento e a comercialização de alimentos 

saudáveis. A partir da promoção desse tipo de agricultura, acredita-se ser possível a melhoria do processo 

produtivo agroecológico e especialmente o abastecimento alimentar local, com maior e melhor oferta de 

alimentos saudáveis, fortalecimento dos produtores em áreas urbanas e o mercado local, redução dos preços 

dos produtos e especialmente melhoria da alimentação das populações urbanas. Além disso, a promoção 

desse tipo de agricultura favorece a inclusão social, fortalece a cidadania, gera trabalho, renda e autonomia 

para as pessoas envolvidas no processo.  



 

 

 

 
V – DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 

É necessário experiência de no mínimo 5 anos de formação na área de Geografia, desejável mestrado 

concluído ou experiencia superior a 10 anos de formação e atuação em estudos ambientais, desejável 

doutorado concluído ou em andamento. Todos na área de Geografia. 

VI – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1. Georeferenciamento de imagens de satélite disponíveis gratuitamente com resolução espacial mínima de 30m ou 

melhor. 

2. Classificação supervisionada das imagens. Distinguindo áreas verdes iguais ou superiores a 600m². 

3. Vetorização dos dados em formato shape file ou compatível, em SIRGAS 2000. 

VII - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

DATA DE INÍCIO: 10/2018 DATA DE FINALIZAÇÃO: 02/2019 

 

VIII – FORMA E LOCAL DE TRABALHO 

Os trabalhos serão desenvolvidos de forma autônoma, orientados pela coordenação do projeto e sua equipe 

no que couber. Reuniões para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao trabalho deverão ser realizadas 

com a equipe do projeto em locais e horários previamente agendados pelo coordenador do projeto, em 

Brasília – DF, sendo necessária a participação em reuniões presenciais.  

IX – CRONOGRAMA DE ENTREGA E VALOR DAS PARCELAS 

O pagamento será efetuado em 03 parcelas, contado em dias corridos após a data de assinatura do contrato, 
conforme a seguinte programação: 

Produto Prazo de Entrega a contar da assinatura do contrato Valor 

20% da área em km² Até 30 dias  20% 

40% da área em Km² Até 60 dias 40% 

40% da área em Km² Até 90 dias 40% 

 

  



 

 

 

 
Os valores serão pagos após a validação dos produtos entregues pela coordenação do projeto. 

 

Os interessados deverão encaminhar currículo com pretensão salarial para 
thiagoabreu@fundep.ufmg.br até o dia 16/10/2018. 

 

No campo “Assunto” do e-mail informar: [26306] – vetorização de dados –Rio de Janeiro 

 

Brasília/DF.  10 de outubro de 2018 


