
MEMORIAL DESCRITIVO 

A logomarca proposta representa o curso de Agronomia respeitando, de forma sucinta, 

os seus principais elementos. A ideia da logomarca proposta é utilizar o símbolo já conhecido 

do curso, formado pelos “A”, e suas simbologias. Este símbolo é conhecido pela cor Azul Royal 

(cor tradicional dos cursos de Engenharia e Agronomia). Desta forma, o primeiro símbolo de 

duas folhas, representa a produção agrícola e o manejo de recursos naturais. Já o segundo 

símbolo, de uma pessoa com um chapéu do campo, representa o profissional de Agronomia. O 

animal na logo representa a Agropecuária. O trator também reforça o simbolismo de quem 

trabalha no campo, tem contato com rebanhos, lavouras e produtos agrícolas, atividades 

exercidas pelos profissionais de Agronomia. O quinto símbolo, da máquina com uma planta, 

representa a Agroindústria. Já o sexto e último símbolo, com ícones de pessoas, representam as 

Associações de Engenheiros-Agrônomos. 

Dessa forma, as cores utilizadas na logo são: Azul Royal, que é a cor que representa os 

cursos de Engenharia e Agronomia; Verde Bandeira, que representa a produção agrícola e a cor 

Marrom, que representa o solo. Além dos símbolos e cores, também foi introduzido o nome do 

curso e as seguintes siglas: ICET (Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia) e UFAM 

(Universidade Federal do Amazonas). 

  



MEMORIAL DESCRITIVO – LOGOMARCA DA AGRONOMIA E SEUS 

ELEMENTOS 

Logomarca da Agronomia 

e seus elementos 
Descrição 

Família Tipográfica Exotc350 Bd BT 

Cores Institucionais Azul Royal, Verde Bandeira, Verde Claro e Marrom 

Versão Multicoloria 

 Azul Royal: RGB (62,64,149), CMYK 

(100,100,0,0) e HEX (#3E4095). 

 Verde Bandeira: RGB (4,112,25), CMYK 

(93,31,100,25) e HEX (#047019). 

 Marrom: RGB (120,91,59), CMYK (42,59,91,35) 

e HEX (#785B3B). 

Versão Monocromática 

 Preto (Azul Royal): RGB (55,52,53), CMYK 

(0,0,0,100) e HEX (#373435). 

 70% Preto (Verde Bandeira): RGB 

(114,115,118), CMYK (0,0,0,70) e HEX 

(#727376). 

 90% Preto (Marrom): RGB (75,75,77), CMYK 

(0,0,0,90) e HEX (#4B4B4D). 

 

 


