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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2013.0726.00006-7 

  

Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de projeto gráfico, diagramação, 
editoração e impressão de Cartilha do Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Rio 
Jutaí/AM. 

 

1) Antecedentes  

A Reserva Extrativista do Rio Jutaí foi criada em julho de 2002. Localiza-se no 
município de Jutaí, na microrregião Alto Solimões, na mesorregião Sudoeste Amazonense, no 
estado do Amazonas. Possui área de 275.532,88 hectares, distribuídos ao longo dos Rio Jutaí e 
Rio Riozinho. Limita-se a oeste pela Estação Ecológica Jutaí-Solimões e o Rio Jutaí e a leste 
por área de Terra Indígena em processo de homologação, algumas áreas particulares e o Rio 
Riozinho. Ao sul, limita-se com a foz do rio Biá no rio Jutaí e ao norte com a foz do Riozinho 
no Jutaí. 

De acordo com dados levantados para o Plano de Manejo da RESEX em 2009, a 
população tradicional beneficiária da UC é de aproximadamente 1.220 pessoas distribuídas em 
226 famílias e 23 comunidades: 10 situadas às margens do Rio Jutaí e 13 ao longo do Rio 
Riozinho, além de 2 moradores isolados nas localidades de Patauá e São José do Patauá, no 
Jutaí. A população é formada por antigos seringueiros e descendentes que permaneceram em 
suas colocações e áreas de ocupação após o declínio da dominância de patrões da seringa na 
região do Rio Jutaí. Atualmente, caracteriza-se por ser uma população agroextrativista, onde a 
produção comunitária baseia-se principalmente no extrativismo vegetal, pesca e agricultura 
familiar. É importante ressaltar que, ainda de acordo com dados do Plano de Manejo, a 
população apresenta alto índice de analfabetismo e a situação da educação formal é precária na 
área da UC. Assim, destaca-se que o material produzido a partir desta contratação deverá ser 
acessível a este perfil populacional, utilizando de outras linguagens além da escrita. 

O Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí foi construído participativamente com as 
comunidades beneficiárias da RESEX entre os anos 2009 e 2011, sendo publicado no Diário 
Oficial da União em setembro de 2012. Este documento busca orientar a gestão da Unidade de 
Conservação. Nele constam informações sobre o histórico da UC; a realidade atual, através de 
diagnósticos ambientais e socioeconômicos; as estratégias e diretrizes para a gestão, através da 
definição de Programas e Subprogramas; e inclui, ainda, o Plano de Uso, atualmente chamado 
de Acordo de Gestão, da Unidade.  

Sabe-se que este tipo de documento técnico não é acessível às comunidades locais, 
sendo muito extenso e com linguagem especializada. Portanto, é necessária a elaboração de uma 
cartilha baseada no Plano de Manejo em linguagem adequada às necessidades e realidade local 
das comunidades beneficiárias da UC e comunidades do entorno, além de possibilitar maior 
divulgação em geral da UC para a sociedade civil, científica e órgãos parceiros, proporcionando 
uma ampla e adequada difusão do documento norteador da gestão da UC.  

Com apoio do Programa ARPA, será realizada a contratação de um consultor pessoa 
física para elaborar esta cartilha, conforme detalhado nesse TdR. Esta proposta está vinculada 
ao Componente: 02 - 2. Consolidação e Gestão das Unidades de Conservação, no Subprojeto: 
02.07.16.30 – Plano de Manejo, Atividade: 02.07.16.30.50.911 – Divulgação do Plano de 
Manejo. 
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2) Objetivo  

  Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de material gráfico – cartilha - 
do Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Rio Jutaí, assim como realização dos serviços de 
diagramação, editoração e impressão da mesma. 

 

    3) Atividades a Serem Desenvolvidas  

Elaboração de projeto gráfico, diagramação, editoração e impressão de cartilha do Plano 
de Manejo da RESEX do Rio Jutaí, de acordo com as etapas abaixo: 

- Realizar leitura do Plano de Manejo da UC para se apropriar dos conceitos e tópicos 
trabalhados; O documento será disponibilizado pela equipe gestora do ICMBio. 

- Participar de reuniões com a equipe gestora que se fizerem necessárias à distância para 
possíveis esclarecimentos em relação ao conteúdo do Plano de Manejo; 

 
- Participar em uma reunião presencial, com a analista ambiental responsável pela 

supervisão desta contratação, de 5 dias na qual será construída a linguagem gráfica a ser usada, 
a partir do design de informações. O Design de informações é uma ferramenta criativa que 
reúne novas formas de se organizar conteúdos complexos. Por meio de ícones, índices, 
símbolos, imagens analogias, comparações, escala de cores e storytelling, o designer de 
informações reformata a mensagem para que ela seja transmitida de forma racional e também 
afetiva, através de desenhos, mapas mentais, e infográficos. O serviço de desenho de ilustração 
consiste na transformação de um conteúdo escrito, em um suporte visual que utilize o Design de 
Informações para pensar a forma e conteúdo de maneira integrada. Para isso, o Designer elabora 
ilustrações que enxergam e evidenciam a estrutura por trás da sequência de informações e 
dispõe o conteúdo de maneira que dinamize, motive e ilustre a leitura, facilitando assim a 
comunicação de um conteúdo complexo. 
 

- Proceder à elaboração de projeto gráfico de Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do 
Rio Jutaí. O Projeto gráfico é um conjunto de elementos que formam e dão características a um 
meio de informação, que formam a sua lógica construtiva. Estas estruturas definem o seu 
aspecto de visual - layout - (cores, tipografia, design, etc.), bem como seu aspecto editorial 
(textos, linguagem, conteúdo).  
 

- Proceder à diagramação - editoração e finalização - da Cartilha do Plano de Manejo da 
RESEX do Rio Jutaí. A editoração consiste na aplicação do conteúdo de uma publicação ao 
projeto gráfico, posicionando textos, imagens, fotos, infográficos, etc. e criando cada uma das 
páginas da publicação, até a etapa de finalização, com a elaboração de indíces, páginação, 
correção e impressão de uma prova editorial. Esta deverá ser enviada e revisada pela equipe 
gestora para ser aprovada. A arte deverá conter, além do conteúdo específico, a logo da UC, 
logo do ARPA e doadores e logo do ICMBio. A UC irá disponibilizar todas as logos 
necessárias. 

 
       - Elaborar a especificação, providenciar a impressão de 250 exemplares da Cartilha do 
Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí e acompanhar a qualidade do material. As 
especificações exatas para a impressão serão definidas na reunião presencial visto que esta será 
a etapa do desing de informações, sendo oportuno definir tamanho e tipo de papel também neste 
momento. Os gestores deverão aprovar uma amostra do material impresso anteriormente à 
impressão completa de todas as cópias. 
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4) Abrangência  

O produto deste TdR – cartilha do Plano de Manejo – servirá para divulgar o Plano de 
Manejo da RESEX do Rio Jutaí junto as comunidades beneficiárias da UC, as comunidades do 
entorno, à sede municipal de Jutaí, assim como à sociedade civil, científica e órgãos públicos e 
privados em geral. 

 

      5) Qualificação  

O consultor deve ter experiência profissional em elaboração de material gráfico e  
experiência de trabalho de design de informações com populações na Amazônia. 

 

      6) Produtos  

O consultor contratado deverá apresentar como resultado dos seus trabalhos os 
seguintes produtos:  

a) Elaboração de projeto gráfico de Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí em 
linguagem acessível a população beneficiária da UC; 

c) Editoração e finalização da Cartilha; 

d) Impressão de 250 exemplares da Cartilha;  

 

     7) Forma de Apresentação  

Todos os produtos serão apresentados ao contratante e chefia da UC em versão 
preliminar. Depois de analisados, comentados e aprovados, deverão ser reapresentados em 
versão final, nas quais serão consideradas todas as observações apresentadas pela equipe técnica 
do ICMBio, em 4 vias (DVD), sendo uma cópia para UC, uma para a COMAM/ICMBio, uma 
para a UCP do Programa ARPA e outra para o FUNBIO, como condição à efetivação dos 
pagamentos.  

A documentação final enviada pelo contratado constará de projeto gráfico editorado e 
finalizado em meio digital (DVD) e 250 exemplares da Cartilha do Plano de Manejo impressos. 

Os documentos serão escritos em português e em relação à formatação final da Cartilha, 
conforme consta no último tópico do item 3, as especificações finais de impressão, como fonte 
utilizada, tamanho, tipo de papel, margens e etc, serão definidos na reunião presencial. 

Ressalta-se que os desenhos devem ser apresentados de maneira que seja possível sua 
reprodução. 

No que se refere aos créditos de elaboração do documento fica definido que deverão 
constar: equipe técnica do ICMBio, demais composição da equipe envolvida e autoria do 
documento. 

Todos os produtos gerados serão de propriedade do ICMBio. Serão respeitados os direitos 
autorais, mas não poderão ser feitas publicação sem expressa autorização do ICMBio.  

 

8) Cronograma   

O prazo estimado para realização dos serviços especificados neste TdR é de 120 (cento e vinte) 
dias a contar da data de contratação, seguindo os prazos estabelecidos abaixo: 

Produto Prazo de entrega % de 
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pagamento 

Apresentação da linguagem 
gráfica a ser usada - ícones 

80 dias após assinatura 
do contrato 

35% 

Projeto gráfico editorado e 
finalizado de Cartilha do Plano de 
Manejo da RESEX do Rio Jutaí 
em meio digital 

100 dias após 
assinatura do contrato 

25% 

250 exemplares impressos da 
cartilha do Plano de Manejo da 
RESEX do Rio Jutaí 

 120 dias após 
assinatura contrato 

40% 

 

A Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí, produto final objeto deste 
TdR, será usada pelo ICMBio e parceiros para divulgação da UC regional e 
nacionalmente. 

 

9) Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado pelo Funbio, mediante a entrega do Termo de Recebimento e Aceite 
referente a entrega dos produtos pela equipe de supervisão da RESEX do Rio Jutaí, seguindo 
cronograma de desembolso acima.  

Estão incluídos no custo acima a remuneração dos serviços prestados pelo consultor, bem como 
todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista, devendo ser deduzidos 
no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS – para pessoa física). 
Além dos custos com passagem aérea, caso seja necessário, para o consultor se deslocar para a 
realização de 5 dias de reunião presencial com a analista ponto focal durante a fase de design de 
informações e projeto gráfico.  

O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, com recursos 
do Programa ARPA, após a aprovação deste Termo de Referência pela Unidade de 
Coordenação do Programa - UCP, Ministério do Meio Ambiente. 

 

j) Supervisão  

A supervisão do trabalho será realizado pelo ICMBio, equipe da RESEX do Rio Jutaí. A 
analista ambiental Rachel Acosta ficará responsável por colaborar na execução do serviço.  


