
AMIGO
DA BIBLIOTECA

Por que essa não?

Não indico pois sua aplicação acabará prejudicando a sua visualização.
O símbolo poderá tornar- se um borrão, no caso de ser colocado
numa dimensão muito pequena em um certificado, por exemplo.
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Área aumentada

Acrescentado o nome
do projeto direto no “selo”

Fitas modificadas,
mais alinhadas geometricamente 
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Mais variações e refinamento da alternativa
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Alternativa Final
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Tipografia escolhida: uma tipografia sem serifa (exemplo de tipografia com serifa: “Tipo-
grafia” - elas têm “tracinhos” nas pontas das letras)  por conta de um destaque melhor, 
mais simplicidade, mas ao mesmo tempo por ser uma fonte mais alta e fina, tornando mais 
sofisticado.

Cor cinza escuro: para destacar-se no fundo dourado, sem ser desgradável de ler (o que 
aconteceria se fosse preto).

Espaçamento da palavra “amigo”: foi optado pelo espaçamento por conta do destaque 
que o mesmo gera na palavra, agregando a mesma sua devida importância. Além disso, 
gera mais equilíbrio com “da biblioteca”.

Dourado: uma variação de amarelo. “Acolhedora e estimulante; tende a tornar as pessoas 
mais falantes e comunicativas; estimula o otimismo e a esperança, ajuda a chamar a aten-
ção e estimular o intelecto; por estar ligada ao sistema de recompensa, é uma boa pedida 
para apresentar benefícios de um produto ou serviço”. Implica generosidade de tempo, 
dinheiro e espírito. É a cor da vitória, por isso o uso de medalhas de ouro para os vencedo-
res. Usado com azul escuro sugere honestidade, credibilidade e sucesso. 

Azul: fortemente ligado à produtividade e ao sucesso; desperta segurança, confiança e no-
toriedade e promove confiança. Seriedade.

O símbolo: A Fênix simboliza a biblioteca, e a sua capacidade de "renascer das cinzas" (per-
durar por mais que tenha existido censura, que tenham sido queimadas etc.). A Fênix 
também simboliza alguém especial, e ela se caracteriza por ser uma ave que pode carregar 
cargas extremamente pesadas. Ela carrega um livro, pois um livro é "forte", ela o carrega 
para simbolizar "o peso" de sua importância. A águia vem para simbolizar, acima de tudo, 
quem for indicado ao prêmio, sendo alguém especial e raro, assim como a Fênix. Alguém 
que "carregou" o peso, que contribuiu de alguma maneira. As asas significam prosperidade, 
o corpo significa bondade e a cabeça significa confiabilidade. 
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Aplicação do símbolo em fundo de cor diferente.


