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Sobre o Manual

Este manual existe para guiar designers, parceiros 

e indivíduos na utilização do sistema de 

identidade visual do Projeto Floresta + Amazônia.

É imperativo que a apresentação da identidade visual seja 

consistente em todos os materiais de comunicação e que 

a implementação seja realizada  profissionalmente. Tenha 

em mente as limitações de tamanho, cor e material de 

aplicação, assim como a audiência e intenção da peça 

gráfica para determinar a melhor solução que apresente a 

marca de forma clara e consistente.

Regras de uso, recursos auxiliares e condições especiais 

de aplicação estarão presentes no manual, demonstrando 

como adequar a marca para múltiplos contextos.



Componentes 
da Identidade 
Visual: 
Os dois componentes da Marca 
são o Logotipo.

Logotipo



Materiais 
Auxiliares: 
Cores
Os verdes primários devem ser 
utilizadas na maioria das peças, 
com as cores secundárias para 
trazer variedade cromática.

Para peças excepcionalmente 
chamativas, pode-se utilizar 
apenas cores secundárias para 
compor a peça gráfica (Veja 
exemplo em “Exemplos de 
Aplicação).

Para impressão consulte as 
cores pantone correspondentes.

Um arquivo .ase com cores 
digitais e pantone foram 
incluídas no kit da Marca.

Note que as cores designadas 
“Detalhes” devem ser utilizadas 
apenas para acentuar peças.
Elas não devem ocupar mais que 
10% da composição e nunca 
devem ser utilizadas como cor 
para a Logo.

Primárias

Secundárias

Detalhes

RGB  58 104 33
HEX  #3A6821

Pantone 
7734 C

Pantone 
5535 C

Pantone 
5615 C

Pantone 
528 C

Pantone 
273 C

Pantone 
374 C

Pantone 
7495 C

Pantone 
0131 C

Pantone 
284 C

Pantone 
7477 C

Pantone 
7583 C

Pantone 
732 C

RGB  29 52 17
HEX  #1D3411

RGB  100 120 88
HEX  #647858

RGB  169 133 217
HEX  #A985D9

RGB 118 168 255
HEX  #76A8FF

RGB  36 24 99
HEX  #241863

RGB 35 75 317
HEX  #234B75

RGB  104 44 0
HEX  #682C00

RGB  204 106 51
HEX  #CC6A33

RGB  192 232 84
HEX  #C0E854

RGB  144 174 63
HEX  #90AE3F

RGB  230 246 187
HEX  #E6F6BB



Materiais 
Auxiliares: 
Tipografia
Para criar uma presença online 
distinta e moderna utilizamos o 
typeface “Archivo Black” para 
títulos. Sua alta legibilidade 
permite aplicações em 
tamanhos extremos sem perda 
de características da família 
tipográfica.

Open Sans é utilizada em todo 
corpo de texto, seu design 
simples com letras otimizadas 
para leitura permite uma 
experiência agradável nos meios 
digitais e impressos.

Archivo Black e Open Sans são 
fontes Open Source, não 
requerendo compra de licenças 
para uso. Foram incluídas no Kit 
da Marca e também estão 
disponíveis para download 
gratuito em fonts.google.com.

Archivo Black Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Open Sans
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Títulos

Corpo



Regras de 
Aplicação: 
Margens
Respeite o distanciamento 
requerido. Distanciamento da 
logo para os outros elementos 
gráficos assegura o destaque 
da marca e evita a competição 
visual com outros elementos e 
logos.

Use o “F” presente no logotipo 
como medida de distância 
adequada.

Arquivos oficiais da Logo 
estão disponíveis com 
espaçamento adequado 
quando permitido pelo 
formato de arquivo.



Regras de 
Aplicação: 
Cores
É possivel combinar as cores 
da Marca em uma variedade 
de maneiras para diferenciar a 
mensagem a ser comunicada, 
ou criar variedade entre 
projetos presentes e futuros.

Fique atento ao contraste 
entre fundo e marca para 
garantir legibilidade.

Evite combinações que 
transformem a marca em 
Marca d’água, que tenham 
uma escala de cinza muito 
similar, ou que utilizem cores 
além da primária e 
secundária.

A cor de detalhe nunca deve 
ser utilizada como fundo ou 
cor da marca.

Bom Contraste

Baixo Contraste

Não utilize combinações com:
Contrastes Similares Cores de detalhe



Exemplos de 
Aplicação

Jan 2022Lançamento

Casa das Nações Unidas no Brasil 
Complexo Sergio Vieira de Mello Módulo I 
Prédio Zilda Arns. Setor de Embaixadas 
Norte, Quadra 802 Conjunto C, Lote 17

Local

gov.br/mma/f+bio

RVSP

Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet
Jane Doe Sr.

Palestrantes



Regras de 
Aplicação: 
Textos
Defina uma hierarquia clara 
entre os elementos (títulos, 
subtítulos, chamadas e corpo 
de texto) para maximizar a 
leitura do conteúdo.

Ao lado, uma sugestão de 
hierarquia de elementos 
utilizando as Typefaces 
institucionais Archivo Black e 
Open Sans em pesos 
diferentes. Mais importante 
que os tamanhos específicos, 
a proporção entre cada 
elemento informará ao leitor 
qual o propósito e relevância 
de cada informação.

Archivo Black  30px

Archivo Black   20px

Open Sans Bold  15px

Open Sans Bold 12px

Open Sans Regular 12px
Open Sans Bold  8px

Open Sans Semibold   9px

Open Sans Semibold   10px

Open Sans Extrabold   10px

Hierarquização

Header 1 - Lorem Ipsum
Header 2 - Lorem Ipsum
Header 3 - Lorem Ipsum

Header 5 - Lorem Ipsum
Header 4 - Lorem Ipsum

Header 6 - Lorem Ipsum

Body - Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Body - Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

Caption - Lorem Ipsum



Regras de 
Aplicação: 
Apresentações
Apresentações de slide (PPT.) 
devem promover o mesmo 
profissionalismo gráfico, 
desenvolvendo textos e gráficos 
de fácil leitura e grande impacto. 
Considere o espaço físico 
disponível para a apresentação 
para estabelecer os tamanhos 
mínimos da fonte. Audiências no 
fundo de um anfiteatro podem 
não enxergar textos pequenos. 

Espace as informações entre os 
slides e seja conciso com as 
palavras. Utilize as notas de 
apresentador para armazenar 
informações que possam ser 
transmitidas ao público 
oralmente. Lembre-se de 
elaborar a apresentação como 
um complemento à fala do 
orador e não uma redundância.

Para evitar fontes 
desconfiguradas em 
apresentações, abra as opções 
de powerpoint e na aba salvar 
cheque o item apresentado ao 
lado para incorporar fontes 
não-nativas ao sistema 
operacional ao documento:
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