


O PROJETO



O documentário Caminhos da ser-
ra do Mar, longa metragem com 
80 minutos será destinado num 
primeiro momento para exibi-
ção em salas de cinema digitais e 
em segundo momento para tvs a 

cabo, VOD e plataformas digitais.

O filme terá como fio condutor o 

tipo humano, pessoas que for-

mam as comunidades remanes-

centes como caiçaras e quilombo-

las que vivem na Serra do Mar.

O documentário pretende resga-

tar e preservar este legado cul-

tural, que hoje é sem dúvida um 

patrimônio do Brasil e também 
apresentar a Mata Atlântica exis-
tente com toda sua riqueza e ten-
tar resgatar a identidade para esta 
região tão importante do Brasil e 
do mundo graças às suas caracte-
rísticas únicas.

Para ajudar na tradução desta 
identidade, contaremos também 
com depoimentos de biólogos, 
geógrafos, historiadores e am-
bientalistas, que junto com os ha-
bitantes destas regiões,têm muito 
a falar da história e das peculia-
ridades desta cadeia de monta-
nhas tão extensa.



São Paulo

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Paraná
Santa Catarina

O filme destacará a importância dos movimentos am-
bientalistas, a criação de áreas de preservação e o impac-
to que o tombamento de algumas regiões da Serra do Mar 
trouxe para cultura caiçara e como isso afetou positiva ou 
negativamente as comunidades da Serra do Mar.

A Serra do Mar abrange 5 estados brasileiros (São Paulo, 
Rio de Janeiro Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo) e 
possui cerca de 1.300.000 hectares tombados.

Atualmente 93% da cobertura original da Mata Atlânti-
ca foi desmatada e ainda assim a região da Serra do Mar, 
apresenta milhares de espécies vegetais e animais,

ao contrário do que acredita a maior parte da população 
brasileira. A água, será também abordada, pois através 
de suas nascentes e rios que permeiam a serra, é respon-
sável por abastecer aproximadamente 1 milhão de pes-
soas em toda sua extensão e em cidades como São Pau-
lo, Santos, Curitiba e Rio de Janeiro.



PRINCIPAIS LOCAÇÕES



PARQUE  
NACIONAL  
DA JURÉIA 
O primeiro acesso à região da Juréia se 
deu no início da colonização brasileira 
em 1530 quando o navegador português 
Martim Afonso de Souza buscava interli-
gar a Capitania de São Vicente até Iguape 
e Cananéia.

O primeiro marco de ocupação aconteceu 
a mando de Dom Pedro I, que ordenou a 
construção do Caminho do Imperador na 
região. Este caminho foi muito utilizado 
durante a Guerra do Paraguai por mensa-
geiros do Correio Del Rei.

O Caminho do Imperador transformou-
-se em uma trilha ecológica que passa 
por serras, riachos, cachoeiras e diversas 

praias cobrindo uma distância de mais de 
50 km de extensão no maior trecho lito-
râneo de mata atlântica preservada do 
planeta.

Na década de 70 esta região quase re-
cebeu usinas nucleares o que deu início 
ao movimento ambientalista brasileiro 
que acabou criando o parque e a estação 
ecológica. A estação ecológica de Juréia-
-Itatins é uma unidade de conservação 
brasileira de proteção integral à natureza 
localizada no litoral paulista, com territó-
rio distribuído pelos municípios de Iguape, 
Miracatu e Peruíbe.



PARQUE  
NACIONAL  
DA BOCAINA
Com 104 mil hectares, o Parque Nacional 
da Serra da Bocaina é uma das maiores 
áreas protegidas de Mata Atlântica. Lo-
caliza-se em trecho da Serra do Mar, na 
divisa entre os Estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo.

Por se estender desde o nível do mar até 
os cumes da região serrana com altitudes 
acima de 2.000 metros, o parque apre-
senta paisagens diversificadas e grande 
riqueza de fauna e flora, incluindo espé-
cies endêmicas e ameaçadas de extinção.

Nesta região encontra-se a cidade histó-
rica de Paraty que,com a descoberta de 
ouro nas Minas Gerais no século 18, a di-
nâmica da cidade ganhou novo impulso 
através da antiga trilha indígena que foi 
feita com pedras irregulares e passou a 
ser conhecida por Estrada do Ouro e res-
ponsável pelo escoamento deste minério.

No Século 19 esse caminho também foi 
usado para escoar a produção de café do 
Vale do Paraíba e hoje se tornou uma trilha 
de 60 km no Parque Nacional da Bocaina.



PARQUE  
NACIONAL  
SERRA DOS 
ÓRGÃOS 
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi um dos pri-
meiros parques nacionais brasileiros, criado em 1939 
para proteger a excepcional paisagem e a biodiversida-
de deste trecho da Serra do Mar na Região Serrana do 
Rio de Janeiro.

São 20.024 hectares protegidos nos municípios de Tere-
sópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim.

O Parque abriga mais de 2.800 espécies de plantas ca-
talogadas, 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103 
de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais amea-
çados de extinção e muitas espécies endêmicas (que só 
ocorrem neste local).



ÁREA DE PROTEÇÃO  
AMBIENTAL DE  
GUARAQUEÇABA 
A Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba é uma unidade de con-
servação brasileira, de uso sustentável da natureza que ocupa parte dos 
territórios dos municípios paranaenses de Guaraqueçaba, Antonina, Pa-
ranaguá e Campina Grande do Sul.

 Foi criada com a finalidade de assegurar a proteção de uma das últimas 
áreas representativas da Floresta Pluvial Atlântica, onde encontram-se 
espécies raras e ameaçadas de extinção, o complexo estuarino da Baía 
de Paranaguá, os sítios arqueológicos (sambaquis), as comunidades 
caiçaras integradas no ecossistema regional, bem como controlar o uso 
de agrotóxicos e demais substâncias químicas e estabelecer critérios ra-
cionais de uso e ocupação do solo na região.

Ela está toda inserida nas Reservas da Biosfera do Vale do Ribeira e da 
Serra da Graciosa e faz parte da maior área contínua de remanescentes 
de Mata Atlântica.



SERRA  
DO MAR  
DE SANTA 
CATARINA 
A Colonização do Brasil que começa com os portugue-
ses no século XVI, continua nos séculos seguintes até a 
primeira metade do século XX, e o que começou com os 
portugueses colonizando a costa brasileira e com a fa-
mília real construindo uma residência de verão

na área, termina com imigrantes portugueses das ilhas 
dos Açores aportando na Costa do Estado de Santa Ca-
tarina, extremo sul da Serra do Mar, especialmente na 
região de São Francisco do Sul. Há sinais evidentes da 
presença açoriana, não só na arquitetura, mas também 
nos usos, costumes e tradições, como as “Reisadas” e as 
Festas do Espírito Santo.



ÁGUA



A Mata Atlântica garante o abastecimento de água para 
mais de 100 milhões de pessoas. Além de milhares de 
pequenos cursos d’água que afloram em seus remanes-
centes, sua região é cortada por grandes rios.

Foi por meio dos estudos pioneiros realizados na escala 
da microbacia hidrográfica, iniciados há 25 anos no La-
boratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, lo-
calizado no Núcleo Cunha do Parque Estadual da Serra 
do Mar, que a complexa relação existente entre a Mata 
Atlântica e os recursos hídricos passou a ser melhor com-
preendida.

Segundo pesquisas realizadas neste laboratório, existe 
uma relação muito íntima entre a quantidade de água 
na Mata Atlântica e o estado de conservação da floresta.

Este tema será conduzido através de entrevistas com 
biólogos, ambientalistas e também com habitantes da 
região que irão falar sobre a importância deste bem tão 
precioso no planeta e ainda em abundância em quase 
toda a Serra do Mar.



JUSTIFICATIVA DO PROJETO



Antes que os portugueses chegassem à 
costa do Brasil, nossas terras eram povoa-
das por tupinambás, tupiniquins e carijós, 
índios da família mais extensa do principal 
tronco linguístico, o tupi.

Com a chegada dos portugueses deu-se 
o encontro do nativo com o colonizador. 
Tempos depois, vieram os africanos e um 
novo ingrediente étnico cultural entrou na 
mistura.

Surgiram populações intimamente liga-
das a natureza e afastadas do crescimen-
to econômico nacional.

Esses povos trabalhavam para o sustento 
cultivando roças, extraindo frutos e lan-
çando-se a pesca e a caça e com o tempo 
desenvolveram uma cultura típica, advin-
da da mistura dessas diversas raças.

Essas populações que são denominadas 
tradicionais, estão espalhadas por todo 
Brasil, inclusive na Serra do Mar.

São ribeirinhos, pantaneiros, sertanejos, 
jangadeiros, caipiras, quilombolas, pesca-
dores e caiçaras e tem em sua origem san-
gue português, indígena e negro.

O documentário Caminhos da Serra do 

Mar, terá uma narrativa viva como a pró-
pria Serra e com ele pretendemos não só 
resgatar a cultura das comunidades inte-
grantes da Serra através de seus hábitos, 
costumes, e festas como também apre-
sentar a grande Montanha unida a biodi-
versidade da Mata Atlântica, que cobre a 
Serra do Mar.



CONTRAPARTIDA 
SOCIAL 
Após a conclusão do filme, ele se destinará a exibi-
ção em salas de cinema, tvs a cabo e em platafor-
mas de internet.

Serão doados 1000 Blu Rays discs para escolas  
públicas municipais e estaduais, bem como será  
realizada pré-estreia gratuita na cidade de São Pau-
lo e 12 apresentações itinerantes e gratuitas para co-
munidades da Serra do Mar no estado de SP, RJ e PR 
em escolas ou Centros Culturais seguidas de debates 
sobre vários temas ligados à Serra do Mar.



MISTURA FINA
Acreditamos ser importante salientar também que o pro-

jeto Caminhos da Serra do Mar segue na esteira do do-

cumentário “Caminhos da Mantiqueira”, produzido pela 

Mistura Fina, dirigido pelo mesmo diretor (Galileu Garcia 

Jr) e realizado através do Proac - ICMS, que depois da sua 

pré–estréia em setembro de 2011 na sala Cinemateca, 

teve aproximadamente 30 estreias em centros culturais 

e escolas municipais e estaduais de cidades da Serra da 

Mantiqueira.

Participou de 2 festivais de cinema (Festival Internacio-

nal de Filme de Montanha e 9º CineMúsica em Conser-

vatória). Foi exibido nacionalmente pelo Canal Brasil em 

2014 e 2015 com 40 exibições.

O Filme se tornou também uma referência para toda a 

região, sendo exibido para milhares de alunos em esco-

las públicas. O filme também foi exibido na programação 

oficial da RIO + 20 em 2012 no Rio de Janeiro para 500 

jornalistas do mundo inteiro no Cine Odeon.

Trailer “Caminhos da Mantiqueira” 

www.caminhosdamantiqueira.com.br

O DIRETOR

Galileu Garcia Jr é um experiente diretor de filmes publi-

citários com mais de 400 filmes publicitários, documen-

tais, institucionais, conteúdo e web-séries realizados.

Começou sua carreira em edição e montou/editou deze-

nas de curtas, médias e longas metragens.

A experiência como diretor de “Caminhos da Mantiquei-

ra”, idealizado e produzido por ele, atesta sua expertise 

neste tipo de formato documental com aventura e pes-

quisa.

Galileu é sócio diretor da Mistura Fina Produções Cine-

matográficas, empresa com 22 anos de existência e com 

forte atuação no mercado publicitário,empresarial e au-

diovisual.

Como fotógrafo realizou uma exposição individual na Pi-

nacoteca do estado chamada Raízes e publicou o livro 

“Caminhos da Mantiqueira” homônimo ao filme.

https://youtu.be/Qur0o8VaCck
http://www.caminhosdamantiqueira.com.br


NÚMEROS E DADOS  
DO PROJETO



HABILITAÇÃO DO PROJETO 
Este projeto está habilitado na 
Lei do audiovisual (Lei no 8.685/93)   
em seu artigo 1-A (Lei no 11.436/06)

SALIC 
150519

PROCESSO 
01580.064826/2015-71

VALOR TOTAL DO PROJETO 
R$ 659.714,78



OPÇÕES DE PATROCÍNIO

COTA MASTER  |  ÚNICO PATROCINADOR 

R$ 659.714,78

COTA PATROCÍNIO  |  2 PATROCINADORES 

R$ 330.000,00

COTA APOIO  |  3 PATROCINADORES 

R$ 220.000,00

Logomarca da empresa na abertura e encerramento  
do filme

Logomarca da empresa no encerramento do filme Logomarca da empresa no encerramento do filme

Logomarca da empresa em destaque no material  
de divulgação (cartaz, folder, convites, banners)

Logomarca da empresa em destaque com mais um  
patrocinador no material de divulgação - cartaz, folder,  
convites, banners

Logomarca da empresa com mais dois apoiadores  
no material de divulgação (cartaz, folder, convites, banners)

Logomarca da empresa no website e nos perfis  
das redes sociais do projeto.

Logomarca da empresa com mais um patrocinador  
no website e nos perfis das redes sociais do projeto.

Logomarca da empresa com mais dois apoiadores no website  
e nos perfis das redes sociais do projeto.

Realização de um filme institucional da empresa, de até  
2 minutos, para ser exibido nos extras do Blu Ray,  
junto com o making of do filme.

Realização de 2 sessões de pré estreia na Cinemateca  
de São Paulo (ou local semelhante),  com direito  
a 50 convites

Realização de 1 sessão de pré estreia na Cinemateca  
de  São Paulo (ou local semelhante), com direito  
a 25 convites

Realização de 2 sessões de pré estreia na Cinemateca de São 
Paulo (ou lugar semelhante), sendo uma delas exclusiva para 
convidados da empresa, aproximadamente 100 lugares.

 Exibição do filme nas dependências da empresa com debate  
em seguida com a equipe técnica e/ou personagens do filme 
(ambientalistas) para discussão do tema.

Exibição do filme nas dependências da empresa com debate  
em seguida com a equipe técnica e/ou personagens do filme 
(ambientalistas) para discussão do tema.



LOCAÇÕES  
DO FILME
SÃO PAULO 
Bertioga 
Caraguatatuba  
Cubatão  
Cunha  
Guarujá 
Ilhabela 
Itanhaém 
Iguape 
Miracatu 
Paraibuna 
Peruíbe 
Santos 
São Luís do Paraitinga 
São Sebastião 
Silveiras 
Ubatuba

SANTA CATARINA 
Joinville

PARANÁ  
Antonina 
Cacatu 
Guaraqueçaba 
Ilha do Mel 
Matinhos 
Morretes 
Paranaguá

RIO DE JANEIRO  
Angra dos Reis 
Ilha Grande 
Mangaratiba  
Nova Friburgo 
Parati 
Petrópolis  
Teresópolis



CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

SUPORTE DE CAPTAÇÃO 
Digital 4k  
2 cameras broadcast 
Drone 4k

TRILHA SONORA ORIGINAL

SUPORTE DE FINALIZAÇÃO 
HDCAM 2k

DURAÇÃO 
80’



contato@misturafina.art.br 
www.misturafina.art.br

www.vimeo.com/finamistura

mailto:contato%40misturafina.art.br%20%0D?subject=
http://www.misturafina.art.br
http://www.vimeo.com/finamistura

