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I - MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL

1.1 Introdução

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

no criado nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O Campus Octayde

Jorge da Silva é o campus sede do instituto, localiza-se na Rua Zulmira Canavarros, no

bairro Centro, na cidade de Cuiabá – MT. Fundado em 23 de setembro de 1909. Ao

longo de seus 103 anos de história, a edificação passou p

or diversas intervenções. A construção de novas instalações foi uma necessidade

para o instituto que está sempre expandindo e oferecendo novos cursos, entretanto isso

acabou complicando o fluxo dentro do campus. Pessoas que desconhecem as instalações

tem dificuldade para chegar a certas dependências. Dessa forma viu-se a necessidade de

um projeto de comunicação visual para orientar o público freqüentador.

1.2 Conceituação

O material desenvolvido baseia-se no manual de uso da marca do IFMT, foram

seguidas as mesmas cores designadas para o logotipo da instituição. O projeto busca,

através  da  simplicidade  e  leveza  das  formas,  privilegiar  a  visualização,  clareza  e

agilidade  da  leitura  das  informações  proporcionando  ainda  uma  unidade  visual

integrada.  O  sistema  adotado  proporciona  grande  flexibilidade,  pois  o  material

escolhido permite vários tipos de fixação e seu sistema de réguas facilita a manutenção.
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II- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.1 O Código Cromático

As  cores  a  serem  utilizadas  tem  como  base  o  catálogo  de  cores  da

Pantone. O padrão cromático utilizado nas placas de comunicação visual baseou-se nas

cores do logotipo da instituição. Foram utilizadas as três cores especificadas no Manual

de Uso da Marca a seguir:

Escala Pantone: 376 C 

Escala Pantone: 485 C

Escala Pantone: Process Black C

Além disso, foi utilizado também um degrade entre as seguintes cores que não

constam no Manual:

Escala Pantone: 576C

Escala Pantone: 579C

2.2 Do Alfabeto

Foram utilizadas as mesmas fontes especificadas no Manual de Uso da

Marca. O estilo de texto adotado para o logotipo da instituição é a fonte “Myriad –

Bold” e segue regras de proporção pré-determinadas pelo Manual.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

A fonte “Helvetica Rounded – Bold Condensed” também é utilizada no logotipo

e  foi  escolhida  para  os  textos  contidos  nas  placas  que  descrevem  os  nomes  dos

ambientes. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

2.3 Do Logotipo

O logotipo utilizado nas placas de comunicação visual seguirá as especificações

estabelecidas  no Manual  de  Uso da Marca.  As  cores  e  proporções  do desenho não

devem ser alterados. O logotipo se encaixa em uma grade de módulos quadrados, os

quadrados de arestas arredondadas que compõem o desenho possuem 90% do lado do

quadrado da grade. 
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2.4 Dos Materiais Utilizados

Os materiais escolhidos para a confecção das placas são os que possuem

a melhor relação custo benefício. As placas devem ser confeccionadas em acrílico e

receberão adesivagem vinílica invertida com fundo branco ao fundo. Dessa forma o

adesivo  fica  protegido  sob  a  placa  de  acrílico,  evitando  vandalismos  e  desgastes

resultantes  da  ação  do  tempo.  Os  demais  materiais  também  oferecem  grande

durabilidade, além de mobilidade e flexibilidade no projeto.

2.5 Dos diferentes tipos de placas 

Para o projeto foram criados três elementos diferentes: placa de identificação,

placa de orientação e totem de orientação. A execução de cada uma está detalhada no

projeto em anexo.

2.5.1 Placas de Identificação

As placas de identificação tem por finalidade identificar o ambiente e mostrar

para o usuário que circula do lado externo do recinto qual atividade se desenvolve ali. 

As  placas  de  identificação  serão  fixadas  a  altura  de  2,15  metros  do  piso  e

identificarão o acesso aos ambientes: salas de aula, laboratórios, salas administrativas e

sanitários.

A sua confecção devera ser em acrílico com adesivagem vinílica invertida e

correrá em perfis metálicos que serão fixados na parede ou outras superfícies através de

fica  dupla  face.  A placa  foi  elaborada  nas  dimensões  45  x  15  centímetros,  para
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distribuição dos elementos dentro da mesma, foi criada uma grade aonde a cada módulo

da grade é um quadrado de 1 cm (centímetro) de lado.

- 01 – Logotipo da instituição, justificado ao lado esquerdo da placa, afastado

01 módulo de distância da beirada da placa.
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- 02  –  Nome  do  ambiente,  texto  com  três  módulos  de  altura,  na  fonte

“Helvetica Rounded – Bold Condensed”, cor 376 C da escala Pantone.
- 03 – Ornato na parte superior da placa, distância de 01 módulo da beirada

superior da placa. Os quadrados de canto arredondado foram inspirados no

logotipo do IF, seus preenchimentos são com cores que formam um degrade

intermediando  as  cores  576C  e  579C  da  escala  Pantone.  O  quadrado

representa 90% do tamanho do quadrado delimitado pela grade.

- 04 – Buraco para encaixe do parafuso de fixação.

Em casos onde o nome do ambiente for demasiado extenso, parte do conteúdo

será locado abaixo, mantendo o mesmo tamanho do texto, com um espaçamento de 01

módulo entre as linhas, como na imagem abaixo:

Existem ainda ambientes que são conhecidos por seus usuários a partir da sigla e

não do nome do mesmo. Nesses casos, a sigla do ambiente aparecerá acima, com 03

módulos de altura, enquanto o nome do ambiente segue abaixo, porém com 02 módulos
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de altura.  Caso o nome do ambiente seja muito extenso,  parte  do texto será locado

abaixo, com um módulo de distância, conforme imagem abaixo:

As  placas  de  identificação  de  banheiros  terão  o  posicionamento  do  texto

diferente das demais. Essa será a única exceção a regra, isso porque deverá ser utilizado,

além do nome do ambiente, o símbolo internacional de sanitário. 

- 01 – Nome do ambiente,  texto  com três  módulos  de  altura,  na  fonte

“Helvetica Rounded – Bold Condensed”, cor 376 C da escala Pantone.

Afastamento da lateral esquerda de 9 módulos e superior de 5 módulos.
- 02 – Símbolo internacional de sanitário, com 8 módulos de altura, cor

preta sobre fundo branco, de acordo com NBR 9050. Afastamento da

lateral direito de 2 módulos e da superior de 4 módulos.
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O símbolo internacional de sanitário pode sofrer alterações para indicar sanitário

masculino ou feminino.  Por  se  tratar  de um símbolo utilizado universalmente e por

existirem normas que regulamentam sua utilização, não é permitido alterar a cor ou

desenho. As regras de altura e afastamento são as mesmas para qualquer um dos dois

tipos de símbolo.

Nos banheiros acessíveis a placa de indicação deverá receber também o símbolo

internacional  de  acesso,  além do  nome do ambiente  e  do  símbolo  internacional  de

sanitário.

- 01 – Nome do ambiente,  texto  com três  módulos  de  altura,  na  fonte

“Helvetica Rounded – Bold Condensed”, cor 376 C da escala Pantone.

Afastamento da lateral esquerda de 9 módulos e superior de 5 módulos.
- 02 – Símbolo internacional de sanitário, com 8 módulos de altura, cor

preta sobre fundo branco, de acordo com NBR 9050. Afastamento da

lateral direito de 11 módulos e superior de 4 módulos.
- 03 – Símbolo internacional de acesso, com 8 módulos de altura, cor preta

sobre  fundo  branco,  de  acordo  com  NBR  9050.  Afastamento  lateral

direito de 2 módulos e superior de 4 módulos.

As  placas  que  indicam sanitários  podem sofrer  variações  no  símbolo

internacional de sanitário para indicar sanitário masculino ou feminino. Os símbolos

estão regulamentados pela NBR 9050, não podem sofrer alterações referentes a cor e a

proporções  do desenho.  O símbolo foi  utilizado com 8 módulos  de altura,  e  possui
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afastamento  lateral  e  superior  pré-determinado.  Também  não  é  permitida  nenhuma

alteração referente a altura e posicionamento do símbolo. Os símbolos utilizados devem

ser apenas os representados no desenho abaixo.

2.5.2 Placas de Orientação 

As placas de orientação têm por finalidade orientar os indivíduos sobre a direção

de  determinado  ambiente  e  guiar  o  usuário  até  o  destino  desejado.  As  placas  de

orientação  serão  fixadas  nos  corredores  e  circulações,  orientando  o  acesso  aos

ambientes e a altura de 2,15 metros do piso.

Será confeccionada em acrílico com adesivagem vinílica invertida. Será preso

em perfis metálicos fixados na alvenaria através de fita dupla face. A impressão será nas

duas faces, para que dessa forma seja possível a leitura dos dois lados da placa. A placa

foi  elaborada  nas  dimensões  45  x  15  centímetros.  Para  distribuição  dos  elementos

dentro da mesma, foi criada uma grade aonde cada módulo da grade é um quadrado de 1

centímetro de lado.
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- 01 – Moldura para o nome do ambiente, com 9 x 37 módulos, arestas

arredondadas com raio de 2 módulos, cor 376 C da escala Pantone. A

moldura  deve  ficar  justificada  a  direita,  com  distanciamento  de  dois

módulos do limite superior e inferior da placa
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- 02 – Nome do ambiente,  texto  com três  módulos  de  altura,  na  fonte

“Helvetica Rounded – Bold Condensed”, cor branca.
- 03 – Seta direcional.
- 04 – Buraco para encaixe do parafuso de fixação.

A seta direcional criada para a placa de orientação também se encaixa na grade

modulada e foi criada com inspiração no logotipo do IF. A seta possui 4 x 4 módulos.

Suas cores seguem o padrão da marca.

- 01 – Cor 376 C da escala Pantone.
- 02 – Cor 376 C da escala Pantone.

A seta deve ser aplicada na placa de forma que o centro da grade da seta esteja

distanciado 7 módulos do limite  superior e 8 módulos do limite  inferior  da placa e

distanciado 4 módulos do limite esquerdo da placa, conforme esquema abaixo:
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A seta pode ser rotacionada para indicar diferentes localizações dos ambientes.

Nesse caso, o centro do módulo é o eixo de rotação. É possível somente rotacionar em

ângulos de 90 ou 45 graus. São permitidas as seguintes possibilidades:

Não  é  permitido  utilizar  a  seta  em  diferentes  angulações  que  não  sejam

correspondentes com o modelo acima. A ilustração abaixo representa aplicações da seta

de forma NÃO PERMITIDA.
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É permitido utilizar mais de um ambiente na placa direcional. Quando isso for

necessário,  as  placas  ficarão  sobrepostas,  respeitando  o  limite  máximo  de  cinco

ambientes. As placas devem ser impressas cada uma em uma lâmina. Sua fixação se

dará da mesma forma que a placa com um só ambiente.

2.5.3 Totem de Orientação

Os totens de orientação têm por finalidade orientar os indivíduos sobre a direção

de determinado ambiente e guiar o usuário até o destino desejado. Cada totem possui

espaço para 14 placas removíveis, serão locados no acesso de veículos principal da Rua

Zulmira  Canavarros  e  no  acesso  principal  de  pedestres  da  Rua  Marechal  Floriano

Peixoto por se tratar do primeiro ambiente pelo qual o usuário do espaço tem acesso. 

A fixação do totem será diretamente no chão sobre uma sapata de altura mínima

de 10 cm.

A partir dali ele poderá ser guiado para qualquer local do conjunto, aonde os

totens serão os primeiros elementos de todo o projeto de comunicação visual ao qual o

usuário terá contato.

O totem será confeccionado em metal. Ele seguirá o mesmo sistema de placas

removíveis  e  trilhos  da  placa  de  identificação.  As  placas  removíveis  serão

confeccionadas  em  acrílico  com  adesivagem  vinílica  invertida  e  correrá  em  perfis
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metálicos  que serão fixados no totem.  A placa  foi  elaborada nas  dimensões  9 x 70

centímetros.

A primeira placa do totem será diferenciada, ela não terá a função de orientar o

usuário, mas sim compor uma unidade no projeto de comunicação visual com o nome

da instituição. Para distribuição dos elementos dentro da mesma, foi criada uma grade,

cada módulo da grade é um quadrado de 1 cm de lado.

- 01  –  Logotipo  da  instituição,  justificado  ao  lado  esquerdo  da  placa,

afastado 03 módulos de distância do lado esquerdo da placa. Cor 376 C e

485 C da escala Pantone.
- 02 - A informação referente ao nome do estado deve permanecer com a

fonte Helvetica Rounded - Bold Condensed, em caixa alta,  afastada 7

módulos do lado esquerdo da placa. A fonte do campus também será a

Helvetica Rounded – Bold Condensed, porém nas caixas alta e baixa,

afastada 7 módulos do lado esquerdo da placa. Ambas informações na

cor 376 C da escala Pantone.
- 03 – A fonte adotada na escrita “Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia” é Myriad -  Bold,  caixa alta.  Cor escala Pantone:  Process

Black C.
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- 04  –  Ornato  na  parte  superior  da  placa,  distância  de  01  módulo  da

beirada  superior  da  placa.  Os  quadrados  de  canto  arredondado  foram

inspirados no logotipo do IF,  seus preenchimentos são com cores que

formam um degrade  intermediando  as  cores  576C e  579C  da  escala

Pantone.  O  quadrado  representa  90%  do  tamanho  do  quadrado

delimitado pela grade.
- 05 – Buraco para encaixe do parafuso de fixação.

As demais placas do totem terão a função de orientar o usuário sobre a direção

de determinado ambiente e guiá-lo até o destino desejado. As placas foram elaborada

nas dimensões 9 x 70 centímetros. Para distribuição dos elementos dentro da mesma, foi

criada uma grade. Cada módulo da grade é um quadrado de 1 centímetro de lado.

- 01 – Buraco para encaixe do parafuso de fixação.
- 02  –  Nome  do  ambiente,  texto  com  2  módulos  de  altura,  na  fonte

“Helvetica Rounded – Bold Condensed”, cor branca. 
- 03 – Moldura para o nome do ambiente, com 5 x 67 módulos, arestas

arredondadas com raio de 2 módulos, cor 376 C da escala Pantone. A

moldura  deve  ficar  justificada  a  direita,  com  distanciamento  de  dois

módulos dos limites superior e inferior da placa.

As  placas  de  acrílico  que  compõem  o  totem  não  possuirão  nenhuma  seta

indicando a direção,  as mesmas estarão localizadas em uma placa de alumínio com

impressão digital ao lado dos trilhos. As setas impressas seguem o mesmo padrão das

setas das placas de orientação. Elas podem ser rotacionadas da mesma forma com foi

especificado  para  as  placas  de  orientação,  entretanto  todas  as  setas  devem  estar

orientando ambientes que fiquem para a mesma direção.
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2.5.3.1 – Base do Totem

Os totens serão fixados em duas bases em seção quadrada de 27 x 27cm cada, 

em concreto, cantos boleados com raio 1cm, conforme desenho. As fundações serão tipo

broca escavada com trado manual, em concreto moldado “in loco”, com lastro de brita 

nº 2 ou entulho moído, dimensões e armação conforme desenho, uma para cada base. As

brocas são elementos e fundação profunda, executado manualmente com trado concha, 

com diâmetro de 0,25 metros.

A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo como projeto

estrutural  específico  da  obra  e  atendendo  as  Normas  Técnicas  vigentes.  Para  a

escavação deve-se  iniciar  os  seviços  após  a  verificação da  locação  das  brocas  pela

fiscalização. Após a verificação da locação, centrar o trado no piquete e escavar até a

profundidade especificada em projeto.

Após atingir  a profundidade especificada, apiloar o fundo da perfuração com

pilão apropriado. O concreto usinado será lançado através de funil até 5cm acima da

cota de arrasamento de projeto, e colocar a armação (arranque). Após apiloamento do

fundo, a armação é posicionada no furo antes do lançamento do concreto. A descida da

armadura e concretagem devem ser feitas na mesma jornada de trabalho da escavação

da broca. Os 5cm concretados acima da cota de arrasamento serão retirados por ocasião

da execução do acabamento da cabeça da broca, deixando plana, horizontal e sempre

5cm acima do lastro de concreto magro do bloco de fundação. Qualquer modificação

que se fizer necessária,  devido a impossibilidade executiva,  só poderá ser feita com

autorização da Fiscalização, com anuência do responsável técnico pelo projeto.

As bases que ficarão no topo das brocas e, sobre as quais será fixado o totem são

de concreto não armado tem a merda função de acabamento. Elas servem também para

manter certo afastamento entre o terreno e o totem metálico.
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2.5.4- Placa de Regulamentação R-19 do DNIT

Além das placas que foram criadas para o projeto de comunicação visual, foi

adotada  a  placa  de  regulamentação  R-19  do  DNIT dentro  do  estacionamento  para

informar  aos  motoristas  que  trafegam  no  estacionamento  a  velocidade  máxima

permitida.  A fixação das placas de regulamentação  R-19 do DNIT devem ser locadas

entre a altura maior que 2 metros e menor que 2,05 metros.

Deverá ser confeccionada em aço, revestida com película refletiva, desenhos e

legendas  em  vinil  adesivo  recortado,  com  furações  padrão  e  suporte  de  eucalipto

reflorestado. 

Responsável Técnico:

Dênis Edgar Reimann
Arquiteto e Urbanista
CAU n 137332-3
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