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Visando a padronização da marca CBH Rio das Velhas, 
disponibilizamos este Manual de Identidade Visual, 
essencial para a correta aplicação do logotipo e 
elementos gráficos do comitê.

O logotipo foi reformulado, passando por uma 
atualização com o redesenho de seus elementos, 
tornando-o mais objetivo, corporativo e 
contemporâneo.

A correta utilização deste Manual é fundamental 
para que um padrão de publicação seja alcançado, 
importante para o fortalecimento e reconhecimento 
da marca por parte da sociedade.

Situações não previstas neste manual devem ser 
submetidas à análise de profissionais do  
CBH Rio das Velhas.

Ao completar cinco anos da primeira mudança  
da marca institucional do Comitê, chegamos  
a um segundo momento que demanda a 
revigoração da marca. 

Agora, orientada pelo amadurecimento, como pelos 
próprios avanços e conquistas realizados pelo 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 
acreditamos que é hora de dar um passo à frente. 

Acreditamos que é hora de ampliar e diversificar os 
públicos do CBH Rio das Velhas, falar com pessoas 
de todas as idades, (adulto, infantil, jovem), de 
realidades distintas (rurais e urbanas) e dos pontos 
mais distantes da bacia (do Alto ao Baixo Rio das 
Velhas). 

Se nos primeiros cinco anos o foco foi o público 
interno, entende-se que agora é hora de falar para 
fora do Comitê, de forma mais direta e incisiva. 

Por fim, atualizar, aperfeiçoar e modernizar a 
identidade visual do Comitê e suas variadas peças: 
Marcas fortes são aquelas que conseguem entender 
e evoluir com os contextos para responderem às 
novas demandas do mundo. Novo manual de identidade visual 

O PDF deste manual, arquivos digitais dos logotipos e grafismos, 
bem como as fontes utilizadas (tipografia) estão disponíveis no endereço: 
bit.ly/novo-design-cbhvelhas ou escaneando o QR Code.

Também podem ser solicitados pelos emails: 
cbhvelhas@cbhvelhas.org.br 
comunicacao@cbhvelhas.org.br
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Velhas de cara Nova

Comitê atualiza e moderniza a sua marca e identidade visual

Substantivo feminino, a palavra mudança tem como significado 
o ato ou efeito de dispor de outro modo, fazer apresentar-se 
sob outro aspecto, transformar. No atual contexto em que o 
mundo atravessa, mudança é algo que tem sido vivenciado 
por todos, de indivíduos a organizações: na rotina, no modo de 
se relacionar, na definição do que é prioritário, nos sonhos e 
planejamentos. 

Mas mudar significa também dar um passo à frente. Se 
aprimorar. Evoluir. E, nessa busca contínua, o Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) 
ganha cara nova, com a atualização e modernização de toda 
a sua identidade visual – a começar por sua logomarca. O 
objetivo é fortalecer e expandir a atuação da entidade na 
bacia, dialogando com todos públicos e os tempos atuais, e 
estabelecendo a integração de toda a diversidade de atores do 
Comitê e as diferentes paisagens deste peculiar território.

Em substituição ao peixe genérico da marca anterior, incorpora-
se agora o Dourado (Salminus franciscanus), eleito o símbolo 
da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, conforme Deliberação 
Normativa nº 05/2018 do Comitê. A espécie nativa da bacia 
indica a boa qualidade da água e é reconhecida pela população 
com peixe nobre, lutador e bravio.

Além de um design com linhas mais moderna e atuais, a paleta 
de cores absorve agora o amarelo, também em referência ao 
peixe Dourado.

A modernização da marca do CBH Rio das Velhas dá início, 
também, a uma série de atualizações em seus produtos de 
comunicação: Revista Velhas, site institucional, redes sociais e 
muitas outras peças.  
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Para realizar a nova proposta de renovação da marca, foram 
analisados fatores essenciais no processo de criação:

Clareza e objetividade

O primeiro deles atende a DN 08/2012, que aprova os Príncípios 
e Diretrizes de Educação, Comunicação e Mobilização para 
a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, estabelecendo, entre 
as diretrizes para programas, projetos e ações de Educação, 
Comunicação e Mobilização, a importância de utilizar uma 
comunicação clara e acessível. Dessa forma, acreditamos que, 
não apenas os planos e ações devem atender os Princípios 
e Diretrizes, como também a marca deve concordar com as 
orientações do documento, transmitindo uma imagem moderna, 
objetiva e clara. 

Peixe Dourado: o novo símbolo da Bacia

O segundo ponto atende a DN 05/2018 que Institui o Dia Oficial 
do rio das Velhas e estabelece o símbolo da bacia hidrográfica 
do Rio das Velhas e delibera que Peixe Dourado como símbolo 
da bacia. Agora a marca ganha a renovação, substituindo o 
peixe genérico presente na marca anterior pelo Peixe Dourado, 
espécie nativa na bacia que indica a boa qualidade da água e é 
reconhecido pela população com peixe nobre, lutador e bravio. 
Além disso, a paleta de cores que passa a integrar o amarela 
em sua nova composição, fazendo conexão com cor do Peixe 
Dourado.

Atendendo à DN CBH RIO DAS VELHAS nº 05/2018, a 
TantoExporesso propõe uma identidade visual para o peixe 
Dourado, instituído como símbolo da bacia do Rio das Velhas.

O Peixe Dourado, escolhido para ser o símbolo da Bacia do Rio 
das Velhas através da DN 05/2018 que Institui o Dia Oficial do 
rio das Velhas e estabelece o símbolo da bacia hidrográfica 
do    água, ou seja, por onde ele passa a água é boa, o Dourado 
é reconhecido pela população como um peixe nobre, lutador e 
bravio.

Logomarca CBH Rio das Velhas: Substituindo o peixe genérico 
presente na marca anterior pelo Peixe Dourado, espécie nativa 
na bacia que indica a boa qualidade da água e é reconhecido 
pela população com peixe nobre, lutador e bravio, a marca 
ganha a renovação. Além disso, a paleta de cores que passa a 
integrar o amarelo em sua nova composição, fazendo conexão 
com cor do Peixe Dourado.
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ASSINATURA HORIZONTAL

O CBH Rio das Velhas apresenta duas 
versões de logotipo, um horizontal e 
outro quadrado.

Não existe uma versão principal, ambas 
deverão ser utilizadas de acordo com 
a necessidade, espaço disponível e 
possibilidades de aplicação.
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Tanto a versão horizontal quanto a quadrada 
podem ser aplicadas com a assinatura completa, 
com o nome do CBH Rio das Velhas escrito por 
extenso (versão completa).

Sempre que possível a marca deve ser aplicada 
sem a assinatura (versão simplificada), e o nome 
do comitê, escrito por extenso, deve aparecer em 
outra parte da peça em questão, normalmente no 
selo ou assinatura.

Cada situação deve ser analizada 
individualmente. Em caso de dúvidas entrem em 
contato com o Comitê.

ASSINATURA QUADRADA
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Foram definidas algumas versões da marca em função da diversidade de aplicações e meios de 
reprodução. Sempre que possível, utilizar a aplicação do logotipo na versão cor, 
respeitando as 3 cores estabelecidas: verde, azul e amarelo.
Para reproduzir a assinatura, utilizar os originais eletrônicos fornecidos com este manual.

CORES

Verde
PANTONE 802C
cmyk  .  .68,0,100,0
rgb  .  .  .  . 90,176,49
web  .  .  .  .  . 5AB031

Azul
PANTONE 285C
cmyk  .  .  . 90,48,0,0
rgb  .  .  .  . 0,113,185
web  .  .  .  .  . 0071B9

Amarelo
PANTONE 116C
cmyk  .  .0,20,100,0
rgb  .  .  .  . 255,204,0
web  .  .  .  .  . FFCC00
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VERSÃO MONOCROMÁTICA

Para aplicações em uma cor, deve ser seguida a seguinte carga de cor:

100%

50%

00%

100%
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VERSÃO POSITIVA E NEGATIVA

Para aplicações com maior restrição de tons, deve ser utilizada a versão monocromática
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APLICAÇÃO SOBRE FUNDO COLORIDO

Em fundo coloridos, deve ser utilizada a versão monocromática, preferencialmente a branca.
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LOGOTIPO

A fonte principal do logotipo (“CBH Rio das Velhas”) foi redesenhada a partir da Helvetica Neue,  
e no lettering (“Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas”) foi utilizada a fonte Silka Medium. 
Ambas são utilizadas exclusivamente para o logotipo.

TIPOGRAFIA

SILKA Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
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TEXTOS

Para a criação de peças gráficas, especialmente editoriais, 
a fonte preferencial é a ASAP na cor especificada: 

ASAP Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ASAP Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ASAP Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ASAP Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ASAP Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ASAP Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ASAP Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ASAP Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

TIPOGRAFIA

Azul Texto
cmyk 88,51,06,40
rgb  .  .  .  . 43,80,124
web  .  .  .  .  . 2B507C
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DIAGRAMA

A marca tem proporções definidas a partir das seguintes malhas:



23

4,8 cm

2,3 cm 3,5 cm

2,9 cm

LIMITE DE REDUÇÃO

Para conservar a qualidade do entendimento da marca, 
deve-se respeitar o tamanho mínimo para cada aplicação.

1,4 cm

1,3 cm2,9 cm

1,2 cm
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SELOS E ASSINATURAS

Existem quatro versões de selos ou assinatura que podem ser aplicados em cor azul, preto ou braco sobre fundo escuro.
A aplicação com o nome do comitê possibilita a utilização do logotipo simplificado.

O limite de redução deve respeitar o tamanho mínimo de Oito pontos (8pt) para as fontes.

Rua dos Carijós, 150 - 10º andar - Centro
Belo Horizonte - MG - 30120-060
(31) 3222 8350 - cbhvelhas@cbhvelhas.org.br
cbhvelhas.org.br
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4,8 cm

0,5 cm

ELEMENTO GRÁFICO

O elemento gráfico consiste em uma barra horizontal com as duas cores principais da identidade.

Em aplicações pequenas (com até 10 cm de largura) ou muito compridas (como uma faixa), é possível ajustar a altura 
do elemento, para ele se ajustar melhor à peça. 

Para todas as outras, deve ser aplicado de acordo com as proporções apresentadas abaixo.
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Cartão de visita

PEÇAS GRÁFICAS

A seguir, apresentamos uma série de peças gráficas que exemplificam a aplicação da marca, fundos, grafismos, 
disposição de fotos e utilização da tipografia.
A criação de qualquer peça gráfica, impressa ou eletrônica, que não esteja prevista neste manual, deverá ser 
apresentadas e submetidas à aprovação de profissionais do CBH Rio das Velhas, antes da produção final.

Marcus Vinícius Polignano
Presidente
mvpolignano@gmail.com
(31) 8238-6010

Rua dos Carijós, 150 - 10º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
30120-060 - (31) 3222 8350 - cbhvelhas@cbhvelhas.org.br
cbhvelhas.org.br

Comitê da Bacia
Hidrográfica
do Rio das Velhas



30
Bloco



31

Rua dos Carijós, 150 - 10º andar - Centro
Belo Horizonte - MG - 30120-060
(31) 3222 8350 - cbhvelhas@cbhvelhas.org.br
cbhvelhas.org.br

Comitê da Bacia
Hidrográfica
do Rio das Velhas

Papel timbrado

Envelope Ofício

PEÇAS GRÁFICAS
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Lápis  e Bloco
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Envelope Saco

Pasta

PEÇAS GRÁFICAS

Lápis  e Bloco



Exemplo de Certificado
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Assinatura de e-mail

Etiqueta de CD

Comitê da Bacia
Hidrográfica
do Rio das Velhas

PRODUTO-RELATÓRIO 02
Plano de trabalho detalhado

Ordem de serviço: 06/2014
Contrato: 02/2014

Ato convocatório: 001/2014
Contrato de gestão:  Igam nº 002/2012

(31) 3222 8350
cbhvelhas.org.br

PEÇAS GRÁFICAS
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Bolsa
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Peça padrão para divulgação de atividades.

Pode ser utilizada como convite, programação, cartaz ou banner, podendo ser adaptada para diversos 
tamanhos

PEÇAS GRÁFICAS

Bolsa
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Modelo de Apresentação Power Point

APRESENTAÇÃO SLIDESHOW

O Arquivo disponível já contém alguns slides prontos, que podem ser utilizados.
Caso seja necessária alguma modelo diferente, procure seguir o padrão das páginas prontas.
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A G Ê N C I A

Agência de Bacia Hidrográfica

Agência de Bacia Hidrográfica

A G Ê N C I A

A G Ê N C I A
A G Ê N C I A

Comunicação Apoio técnico Realização

Novo manual de identidade visual 
O PDF deste manual, arquivos digitais dos logotipos e grafismos, 
bem como as fontes utilizadas (tipografia) estão disponíveis no endereço: 
bit.ly/novo-design-cbhvelhas ou escaneando o QR Code.

Também podem ser solicitados pelos emails: 
cbhvelhas@cbhvelhas.org.br 
comunicacao@cbhvelhas.org.br


