
nova proposta de logotipo

Caminho da

MATA ATLÂNTICA



a proposta é um novo logotipo que 
incorpore a sinalização desenvolvida 
para o Caminho da Mata atlântica;  
que represente graficamente a 
essência e os conceitos que a trilha 
pretende transmitir; que tenha uma 
identidade visual que dialogue com 
o público urbano, mas sem deixar de 
simbolizar e remeter ao próprio tema.
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O grafismo ao fundo é inspirado 
na diversidade de ambientes 
encontrados ao longo do Caminho 
da Mata Atlântica. Faz uma alusão 
tanto às curvas das altas montanhas, 
quanto à água do mar batendo 
na areia das praias por onde os 
caminhantes passarão. 
A linha inconstante remete ainda 
à forma orgânica das trilhas e a 
variação e mutabilidade do caminho.  
Linhas curvas simbolizam movimento 
e ritmo. São livres e dinâmicas, 
orgânicas e emocionais.

O círculo, representando o sol, harmoniza 
os outros elementos, trazendo equilíbrio 
e contexto à cena. O sol é vitalidade, 
alegria, positividade, otimismo, diversão 
e força. É também uma forma de medir 
o tempo e um orientador, uma bússola 
para os caminhantes.

No centro temos a seta definida  
para a sinalização do Caminho.
O triângulo representa ação.  
Suas linhas inclinadas e diagonais 
expressam atividade, movimento, 
dinamismo, progressão.
A forma remete à uma barraca  
e convida o observador a entrar!

O texto percorre a forma do 
círculo, se posicionando ao redor 
da base, voltado para o seu centro. 
Trata-se de uma representação 
usada frequentemente para figurar 
estruturas de igualdade, da qual 
todos se sentem parte. Resume  
o conceito de grupos de pessoas 
com interesses e objetivos em 
comum, que gostam de estar em 
contato umas com as outras ou 
dentro de um sistema colaborativo.

Seu deslocamento deixa em evidência 
“Mata Atlântica”, que é absorvida 
primeiramente pelo observador.

O círculo é uma forma comum na natureza. 
Está nos planetas, nos troncos das 
árvores, na íris do olho, em flores e frutos. 
Simbolicamente, representa o ciclo da vida. 
Círculos sugerem comunidade, integração, 
união, parceria. São reconfortantes e 
constantemente usados para transmitir 
sensação de proteção, segurança e conexão. 
Tendem a projetar uma mensagem emocional 
positiva e dialogam com o grande público.

Logos construídos em cima de círculos 
combinam de forma eficaz formas e 
estruturas modernas com abordagens 
inovadoras, sendo, ao mesmo tempo, 
um clássico. Dificilmente se tornarão 
antiquados ou ultrapassados. 

A trilha  
é um 
organismo 
vivo!
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Versão principal: Forma prioritária de uso Versão negativa

Versão PB negativaVersão PB



Versões em traço Versões em traço negativas



tipo 
grafia
Foi mantida a família de fontes Cera Pro, 
de Jakob Runge, adotada no logo anterior, 
por se encaixar perfeitamente nas formas 
da sinalização, por ser legível em diversas 
mídias, divertida, ter personalidade e 
dialogar com o logotipo do Movimento 
Borandá. Foram usados os pesos REguLAR  
e BOLD no logotipo. As outras versões devem 
ser usadas conjuntamente em peças gráficas 
do projeto.

Light

Regular

  Bold

black



A combinação do cian com o amarelo forma uma cor entre o verde e o 
azul. Esse tom transmite ao mesmo tempo a calma e a serenidade do 
azul, o equilíbrio do verde e a energia vibrante do amarelo. A cor ajuda 
a conectar a comunicação entre o coração e a palavra falada. Contribui 
com o pensamento claro e com tomadas de decisão, fortalece, afasta 
o estresse e o cansaço mental e alivia sentimentos de solidão. Ajuda na 
sintonia com os próprios pensamentos e na construção da autoestima. 
Intensifica a capacidade de percepção e observação, estimula o 
raciocínio sobre o melhor caminho a seguir, a equilibrar os prós e 
contras, o certo e o errado.

O amarelo está simbolicamente associado à alegria, felicidade, inteligência 
e energia. É a cor da luz do sol. Com um pouco de magenta em sua 
composição, torna-se levemente alaranjado. Esse tom desperta felicidade, 
a sensação de diversão, encorajamento e estimula a atividade mental. 
Psicologicamente é otimista, edificante e esclarecedor. Fisiologicamente, 
estimula a atividade mental e gera energia muscular, aumenta o suprimento 
de oxigênio para o cérebro e produz um efeito revigorante. 

co 
res

cores de apoio
paleta para usar em outros elementos e peças gráficas (apresentações, folders, estampas, aplicações...)

C 0 
M 100 
Y 100 
K 0

C 5 
M 73 
Y 100 
K 0

C 0 
M 30 
Y 100 
K 0

C 58 
M 38 
Y 98 
K 10

C 0 
M 100 
Y 100 
K 0

C 38 
M 12 
Y 91 
K 0

C 0 
M 100 
Y 100 
K 0

C 0 
M 0 
Y 15 
K 8

C 0 
M 48 
Y 80 
K 0

C 0 
M 100 
Y 60 
K 0

C 100 
M 60 
Y 0 
K 60

C 38 
M 12 
Y 91 
K 0

C 100 
M 20 
Y 0 
K 0

C 20 
M 0 
Y 0 
K 30

C 0 
M 0 
Y 0 
K 65

C 0 
M 0 
Y 0 
K 20
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área de reserva 
e redução mínima

• respeitar o espaço determinado de margem ao redor do logo;
• não alterar a disposição dos elementos; 
• respeitar o limite mínimo de uso de 20mm para não impossibilitar  
a leitura.

20mm



aplicação sobre fundos

• Aplicar preferencialmente 
a versão colorida sobre 
fundo branco; 
• Ao utilizar fundo colorido 
optar por baixa saturação 
e/ou cores claras;
• Para uso em superfícies 
irregulares (fotografi as) ou 
fundos que não contrastem 
com a marca, usar uma 
das versões em traço, 
certifi cando-se de localizar o 
logo sobre áreas da imagem 
que possibilitem a leitura.



uso incorreto • não inclinar nem alterar os elementos, tanto a disposição como a relação  
de  proporção entre eles;  
• não usar a versão colorida em fundos muito saturados e/ou que não 
apresentem o resultado de um bom contraste;
• não aplicar sobre fundos fotográficos caso a leitura não apresente contraste.

não girar o logo
não modificar o espaçamento  
ente o texto e o círculo 

não retirar elementosnão girar o texto ao redor do círculo

não modificar a distribuição  
do texto ao redor do círculo

não modificar a distribuição  
do texto ao redor do círculo



dIvuLgAção  
e peçAs  
INsTITuCIoNAIs
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em exceções de espaços extremamente horizontalizados o logo poderá 
ser utilizado dessa forma para facilitar a leitura.







ilustrações?
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A Mata Atlântica está entre os  
5 ambientes de maior diversidade  
biológica do planeta. Abriga 70%  
da população brasileira e 80% do  
PIB do país.

Grande parte está fragmentada  
em espaços insuficientes para  
abrigar grandes populações de variadas 
espécies. Os animais ficam isolados em 
ilhas e isso acelera fortemente o processo  
de extinção.

Recuperar a conexão entre remanescentes 
florestais é, sem dúvida, um dos principais 
desafios e oportunidades para  
a conservação da Mata Atlântica.

HOTSPOT DE  
BIODIVERSIDADE

+ de 3.500km
5 estados

78 UCs

PN Aparados  
da Serra

PE Desengano

RJ
SP

PR

SC

RS

PARNA APARADOS DA SERRA  PARNA 
SERRA GERAL  PARNA SÃO JOAQUIM  
APA DE ANHATOMIRIM  PARNA SERRA 
DO ITAJAÍ  PARNA SAINT-HILAIRE/LANGE   
PARNA GUARICANA  APA GUARAQUEÇABA 
PARNA SUPERAGUI  APA CANANEIA-IGUAPE-
PERUÍBE  RESEX MANDIRA  PARNA SERRA 
DA BOCAINA  APA CAIRUÇU  PARNA TIJUCA 
 APA GUAPIMIRIM  APA PETRÓPOLIS E PARNA 
SERRA DOS ÓRGÃOS + OUTRAS 60 UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PRIVADAS

A MAior trilhA 
do BrAsil

O Caminho da Mata Atlântica é 
uma trilha de longo curso que cruzará 
toda a Serra do Mar, do Rio Grande  
do Sul ao Rio de Janeiro.

Por meio da reconexão da sociedade 
com ambientes naturais, pretende-se 
estimular a reconexão física de florestas 
hoje fragmentadas e fortalecer os 
esforços pela conservação. 



vínculo 
afetivo 
= 
maior 
engajamento

AS PESSOAS 
NO CORAÇÃO 

DA MATA

A MATA 
NO CORAÇÃO 
DAS PESSOAS

COMPONENTE 1:
 Trilha

 O traçado segue toda a cadeia montanhosa da Serra 
do Mar, estendendo - se até os canions do sul

 Traçado validado local e regionalmente

 Um eixo principal, com trilhas bate-e-volta para 
atrativos importantes 

 Priorização de passagem por áreas protegidas, trilhas, 
circuitos e roteiros existentes, atrativos importantes, 
atividades complementares implantadas

 Priorização de áreas com comunidades e proprietários 
interessados; existência de locais para pernoite e outras 
estruturas de apoio;

 Locais estratégicos para fortalecimento de presença 
institucional e inibição de atividades irregulares

 Áreas importantes ameaçadas por empreendimentos que 
comprometam a conservação da biodiversidade local

 Evitar:
áreas de confl itos com proprietários privados, 
grandes áreas urbanas, sempre que possível, 
áreas críticas em relação à violência, 
terrenos especialmente sensíveis. 

A PASSAGEM POR TERRITÓRIOS DE COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DEVE SER CONDICIONADA À ANUÊNCIA 
E AO INTERESSE MANIFESTADO POR ELAS. 

Implantar uma trilha de longo curso ao longo 
da serra do Mar conectando diversas trilhas 
históricas já existentes e mais de 70 áreas 
protegidas federais, estaduais, municipais  
e privadas, capacitando gestores, parceiros e 
voluntários para fortalecer ações de manejo  
e promoção do projeto;

Engajar a sociedade nos esforços de 
conservação da Mata Atlântica, por meio 
do incentivo ao contato com os ambientes 
naturais, patrimônio histórico e culturas locais, 
promovendo ações de voluntariado  
e monitoramento participativo;

Fortalecer iniciativas locais voltadas para 
o turismo sustentável, criando ambiente 
colaborativo entre os diferentes atores  
e novas alternativas de geração de renda  
a partir das atividades relacionadas ao  
Caminho da Mata Atlântica;

Conservar e recuperar a conectividade entre 
os remanescentes de Mata Atlântica e áreas 
protegidas ao longo do trajeto da trilha, 
contribuindo para a melhoria no estado  
de conservação de espécies ameaçadas.

Qual o objetivo 
da boa prática?

Fortalecer as ações  
de conservação a partir  
de quatro componentes  
que resumem os objetivos  
do projeto

 MoviMento Borandá 
 Plataforma digital que servirá  
como o principal canal de comunicação, 
mobilização e engajamento do Movimento

 informação sobre trilhas e UCs, assim 
como espaço de divulgação, engajamento 
e fidelização de voluntários

 divulgação de mutirões e ações  
dos núcleos locais

 Compartilhamento de experiências  
para inspirar novas pessoas

Componente 2:  
Engajamento



Resultados  
esperados

Resultados espeRados (LONGO PRAZO)

A longo prazo os quatro eixos do projeto combinados devem contribuir para termos o bioma 
Mata Atlântica com remanescentes e áreas protegidas melhor conservados, protegidos 
e conectados, apoiado por uma ampla rede de usuários, voluntários, comunitários e 
operadores turísticos e reconhecido como um importante patrimônio pela sociedade. 

BORANDÁ!!!

Componente 4: 
Biodiversidade
 Avaliação de áreas prioritárias para corredores

 Principais remanescentes e lacunas

 Espécies ameaçadas

 Espécies indicadoras de conectividade de  
paisagens, como a onça-pintada (Panthera onca), 
a suçuarana (Puma concolor) e o muriqui-do-sul 
(Brachyteles arachnoides).

 Núcleos locais para estudo detalhado das áreas  
e barreiras existentes (pesquisadores e ONGs locais, 
rodovias e outras obras de infraestrutura)

 Proposição de ações de conservação

 Criação de novas unidades de conservação públicas, 
incentivo à criação de RPPNs, recuperação de áreas  
de preservação permanente e reserva legal 

 Captação de recursos internacionais para restauração

adesivo
Componente 3:  
Cadeia produtiva

 Identificação de operadores locais e potenciais 
interessados 

 Meios de hospedagem, alimentação, aluguel e 
venda de equipamentos, guiamento e apoio na 
trilha e atividades complementares.

 Desenvolvimento de planos de negócios para 
orientar as iniciativas consideradas prioritárias

 Expectativas adequadas à demanda real  
da trilha e considerando perspectivas de curto, 
médio e longo prazo 

 Parcerias (SEBRAE, ABETA e prefeituras locais, 
entre outros)

Resultados espeRados (curto prazo – 4 anos)

Governança estruturada nas diferentes esferas de atuação, com membros atuantes 
e articulados, capazes de acordar, alinhar e apoiar as principais ações de gestão do 
Caminho da Mata Atlântica;

Trilha com traçado definido, implantado e sinalizado na maioria das áreas protegidas, 
com trechos de conexão viabilizados por novas trilhas ou estradas rurais;

Maior capacitação das equipes das unidades de conservação e parceiros para a gestão  
e promoção da visitação; 

Núcleos locais estruturados e atuantes na maioria do trajeto, capazes de mobilizar 
voluntários e parceiros, organizar e promover as ações de manejo e sinalização da trilha;

Plataforma digital implantada com grande número de usuários, campanhas e ações de 
incentivo ao contato com ambientes naturais e divulgação de eventos e informações 
relacionados ao Caminho da mata Atlântica;

Negócios locais e interessados mapeados e com planos de negócios elaborados e em 
implantação nos trechos considerados prioritários;

Áreas prioritárias para conservação e recuperação de corredores ecológicos ao longo 
da trilha identificadas e primeiros projetos locais elaborados e em fase de execução;

Proprietários de áreas importantes informados sobre as possibilidades de criação de 
reservas particulares (RPPN) e adoção de medidas de conservação, como recuperação 
de reservas legais e áreas de preservação permanente (APP), entre outras;

Identificação das espécies ameaçadas potencialmente beneficiadas e sítios prioritários 
para ações efetivas voltadas à sua conservação;



bo
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