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Introdução

Desenvolver uma marca 
institucional para a usina 
São Manoel tem como missão 
transmitir, de maneira
clara, a importância
e os valores desse 
empreendimento
e, ao mesmo tempo, 
estabelecer uma
união entre o conceito
e a comunicação de três 
diferentes grandes sócios: 
CTG, EDP e Furnas.

Este manual apresenta a 
identidade visual da usina 
São Manoel e as diretrizes 

para o bom uso da 
logomarca e de suas 
aplicações. Qualquer 

material que exponha
a marca do 

empreendimento deve 
atender aos critérios
estabelecidos neste 

documento.

O objetivo é criar uma 
comunicação homogênea, 

gerando uma rápida 
identificação do público 

perante as características e 
os valores da empresa.  
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A logomarca
Criada a partir da força dos seus sócios, a usina São Manoel carrega 
uma energia de crescimento, inovação e sustentabilidade.

O logo tem como elemento 
principal gotas d’água em sentido 
horário, representando o 
constante movimento do dia a dia 
da usina. De forma circular, 
também representa
a movimentação das turbinas
e a renovação. Por ser abstrato, 
permite a visualização de 
elementos naturais presentes 
durante o funcionamento da 
usina, como gotas de espuma 
d’água, peixes e folhas da 
vegetação. Esse dinamismo foca
o produto da usina: energia.
Todo o conjunto de elementos 
traduz, de forma direta, as 
principais características do meio 
que envolve o empreendimento.

O logo carrega o nome da usina 
para que haja uma associação direta 
da comunicação da empresa 
com o empreendimento, facilitando 
o processo de compreensão 
da comunicação e da informação.

As duas cores representam as cores 
dos sócios: o vermelho da EDP e o azul 
da CTG e de Furnas.
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Siga as recomendações a seguir para a melhor visualização da marca.
A versão abaixo é a mais indicada quando houver necessidade de aplicar
a marca em materiais de tamanho reduzido.
O limite recomendado para essa aplicação é a medida de 1 cm de altura.

Tenha em mente que o limite pode variar de acordo com o material 
impactado e o processo para impressão, o que influencia diretamente 
a qualidade visual.

Aplicação
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Não altere a posição dos logos. Não se deve achatá-los.

Respeite os espaçamentos.
Não altere as cores dos elementos.

Esta logomarca não pode ser substituída 
por tipografias.

ENERGIA
São Manoel

Aplicação – uso incorreto
Use como guia os padrões apresentados a seguir.
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Aplicação – proporções
Fique atento a distorções. Ao manipular a marca, nunca altere o padrão 
de cores ou movimente-a em ângulos diferentes. 

Aplicação – área de proteção
É necessário deixar uma área mínima em volta da marca. A proximidade 
com outros elementos impressos ou materiais pode diminuir a visualização, 
impactando negativamente na comunicação da marca.

5x 5x

5x 5x

5x

5x

5x

5x
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7x
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x



Aplicação – vertical
Siga estas recomendações para as aplicações neste plano. Nunca inverta
o sentido de leitura da logomarca. Ela deve ser visualizada com o grafismo 
abaixo do nome São Manoel. Sempre mantenha as mesmas proporções 
apresentadas anteriormente.

Confira abaixo a versão para ser aplicada em tamanho reduzido.

1 cm
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Tenha em mente que o limite pode variar de acordo com o material impactado 
e o processo para impressão, o que influencia diretamente a qualidade visual.

No caso a seguir, mantenha sempre a proporção exata entre as marcas 
São Manoel Energia, CTG, EDP e Furnas.

2 cm

Aplicação especial
A versão a seguir será aplicada apenas em ocasiões que exijam a informação 
dos parceiros, societários do empreendimento. Também recomendamos a 
redução máxima de 1 cm de altura. O logo da EDP deverá ter, no mínimo, 6 mm.

7x

11x 11x
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Cores institucionais
Assim como os demais elementos, a precisão na aplicação das cores
é fundamental para estabelecer um padrão visual de comunicação.
De acordo com a qualidade, as características do material de interesse
e o próprio espaço físico, pode ser necessário utilizar outras referências
de cores.

Criamos a tabela a seguir para ajudar nesse processo.

Pantone
CMYK
RGB
HEX

185 C
0 100 100 0
227 6 19
e30513

CMYK
RGB
HEX

0 0 0 100
29 29 27
1c1c1b

Pantone
CMYK
RGB
HEX

7690 C
85 50 0 0
29 113 184
1d70b7

Pantone
CMYK
RGB
HEX

Cool Gray 5 C
0 0 0 40
179 178 177
b3b1b1
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Aplicação sobre fundos
Quando houver fundos claros ou brancos – até 20% de retícula – use sempre
a versão padrão da marca.

Para isso, recomendamos os fundos apresentados aqui. O objetivo é conservar 
as características de cor da marca em ocasiões com
alto contraste. 

Não utilize cores de fundo similares às cores do logotipo.

Sobre fundos escuros, utilize
São Manoel em cor branca.

Sobre fundos claros que "vibrem", 
utilize ENERGIA em cor branca.

Sobre fundo branco Sobre fundo preto
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Utilize estas versões monocromáticas apenas em casos
específicos (por motivos técnicos ou de custo).

12



Tipografia
Inovadora e exclusiva, a fonte Preon traz leveza, modernidade e facilidade 
de aplicação.

Tipografia especial
No compartilhamento de arquivos com terceiros e demais ocasiões que 
impossibilitem o uso da fonte padrão, sugerimos o uso da fonte Calibri, a 
qual é totalmente compatível com os sistemas operacionais mais utilizados. 

Preon Hair
abcABC123

Preon Thin
abcABC123

Preon Light
abcABC123

Preon Regular
abcABC123

Preon Medium
abcABC123

Preon Hair Italic
abcABC123

Preon Thin Italic
abcABC123

Preon Light Italic
abcABC123

Preon Regular Italic
abcABC123

Preon Medium Italic
abcABC123
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Sinalização em usinas hidrelétricas
Impressão em silk screen em 4 cores. As placas possuem medidas 
de 140x140x1 mm e são feitas de alumínio escovado.

sanitário
feminino

sanitário
masculino

sanitário
masculino

CO2
eletricidade
e líquidos

inflamáveis

COPA
João José

Comunicação Social
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Letreiro em usinas hidrelétricas (quando necessário)  
Tenha em mente que as dimensões da logomarca variam 
proporcionalmente, de acordo com o espaço de aplicação. 
Lembre-se de conservar a área de segurança padrão 
ao redor da logomarca. 

largura variável
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r. 21
x

5x 5x

5x 5x

5x

5x

5x

5x

Espaçadores entre
a peça e a parede 

Logomarca São Manoel
letra caixa

Placa de fixação 
da logomarca 
em letra caixa

LETREIRO EM USINAS HIDRELÉTRICAS

LOGO SÃO MANOEL
Marca/logotipo São Manoel recortado de aço 
galvanizado – letra caixa, fixado sobre placa de ACM.
 
PLACA DE FIXAÇÃO DO LOGO SÃO MANOEL
Placa de fixação do logo de ACM, na cor branca leitosa.
Estrutura interna de perfil metálico galvanizado e pintado 
para proteção contra corrosão.
 
ILUMINAÇÃO
Recomendamos a utilização de spots luminosos 
para favorecer a visualização.



OBSERVAÇÕES
1. Todas as placas serão confeccionadas
com uma estrutura auxiliar de fixação
e o ajuste da altura será feito no local, em 
função das condições do muro, respeitando 
os recuos necessários para evitar problemas 
com invasores.
Se o local for adequado, há a opção de aplicar 
a placa diretamente no muro.
2. Para evitar que as placas sejam roubadas, 
a fixacão das placas será feita com parafuso 
que após instalado, permite quebrar a cabeça 
do mesmo, impedindo o manuseio da placa 
com ferramentas.

16

pequena central
hidrelétrica

usina
hidrelétrica

são manoel

são manoel

1.250 mm

Placas de Identificação das Usinas Hidrelétricas
escala 1:10

Placa em Fibra de vidro
com arte em silkscreen 8

3
0

r. 21mm

r. 16mm



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
A padronização proposta para as placas deverá seguir rigorosamente a fonte PREON.

PREON MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PREON REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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CUIDADOATENÇÃO

SEGURANÇA PENSE MEIO AMBIENTE

AVISO

PERIGO SEGURANÇA

OBSERVAÇÃO
Verificar os pantones de referência padrão das placas de sinalização de apoio.
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OBSERVAÇÃO
Verificar a cor amarelo padrão para a sinalização de “Cuidado”.
Placa em Poliestireno branca, esp. 4mm com aplicação de arte em silkscreen.

placa em fibra • material sem valor comercial

ATENÇÃO
A partir deste limite é obrigatório

o uso desses equipamentos:

Obedeça as normas de segurança

Placa Atenção – A partir deste 
limite é obrigatório...
Placa em fibra de vidro 
com silkscreen escala 1:12,5

75
0

1.125 mmr. 21mm

r. 16mm

Placa Cuidado
Movimentação carga
escala 1:2,5

20
0

130 mmr. 11 mm

CUIDADO

Movimentação
 de carga

r. 6 mm

Placa Cuidado
Tráfego de veículos

CUIDADO

Tráfego
de veículos.

Placa Cuidado
Abaixe os garfos quando 
não estiverem em uso

CUIDADO

Abaixe os garfos
quando não

estiverem em uso.

Placa Cuidado
Escada íngreme

CUIDADO

Escada
íngreme.

Placa Cuidado
Ponte rolante

CUIDADO

Ponte rolante em
operação neste setor.
Atenção ao circular, 
cargas suspensas.

Placa Cuidado
tráfego de empilhadeiras

CUIDADO

Tráfego de 
empilhadeiras,

mantenha a
área livre.

Placa Cuidado
A partir deste local...

CUIDADO

A partir
deste local
 é proibido:
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OBSERVAÇÃO
Verificar a cor azul padrão para a sinalização de “Aviso”.
Placa em Poliestireno branca, esp. 4mm com aplicação de arte em silkscreen.

Placa
Visitantes...EPI’s
escala 1:2,5

20
0

130 mm

VISITANTES

Ao circular na área
operacional, usar
obrigatoriamente

os EPI’s
recomendados.

r. 6mm

r. 11mm

Placa Aviso 
Proibido o tráfego....

AVISO

Proibido o
tráfego de
bicicletas

neste local.

Placa Aviso
Trave as rodas...

AVISO

Trave as
rodas antes

de carregar e
 descarregar.

Placa “levantando e carregando...”

750 mm

1.
12

5

r. 21 mm

placa em fibra • material sem valor comercial

LEVANTANDO E
CARREGANDO MATERIAIS

COM SEGURANÇA

Ao movimentar um tambor,
basta girá-lo em volta da base,
mantendo um pé na frente e o
braço do mesmo lado bem estendido.

Use a mão toda, recorrendo sempre
que necessário ao auxílio de
equipamentos especiais.

Evite arquear as costas para pegar
objetos. Mantenha o objeto junto
ao corpo para transportá-lo.

Ao colocar um tambor em pé, dobre
os joelhos e pegue-o pela borda, com
as mãos entre as pernas, para então
levantá-lo com impulso das pernas.

Ao levantar caixas do chão, dobre os
joelhos e mantenha as costas retas.
Para colocar a caixa em locais altos,
utilize o auxílio da coxa.

Use bem as mãos, segurando
a carga de modo f irme.

placa em fibra • material sem valor comercial

r. 16 mm

Placa Aviso
Proibida a entrada...

AVISO

Proibida a
entrada de

pessoas não
autorizadas.
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Placa Perigo 
Risco de queda

20
0

130 mm

PERIGO

Risco de
 queda.

r. 6 mm

r. 11 mm

Placa Perigo
Risco de morte

Risco
de morte.

PERIGO

Placa Atenção
Kit prim. socorros

PERIGO

Kit de
primeiros
socorros.

Placa Perigo
Proibida a entrada

200 mm

3
0
0

PERIGO
Proibida a entrada.

Risco de morte.
Espaço confinado.

Obrigatória a
autorização
de entrada.

r. 6mm

r. 11 mm

Placa Perigo
Somente pessoal...

PERIGO

Somente
pessoal

autorizado.

Placa Perigo
Estoque de...

PERIGO

Estoque
de produtos

químicos.

OBSERVAÇÃO
Placa em Poliestireno branca, esp. 4mm com aplicação de arte em silkscreen.
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projeção das canaletas “trilhos”frente

verso

OBSERVAÇÃO
Lingueta dobrada fixada com parafuso para evitar que as plaquetas sejam roubadas.
Quantidade: 8 unidades de cada placa.

OBS: Placa rediagramada para
4 dígitos em Janeiro de 2011 

Placa Meio Ambiente
Coleta seletiva

400 mm

6
0
0

MEIO
AMBIENTE

Coleta seletiva.

Coloque cada 
lixo em seu

recipiente correto.

r. 11 mm

r. 16 mm

placa em fibra • material não reciclável

Placa CIPA _Segurança Acidentes
750 x 1.125 mm

1.
12

5

r. 21 mm

placa em fibra • material sem valor comercial

Proibido
nadar e pescar.

Risco de
afogamento.

ATENÇÃO

750 mm

Canaletas em alumínio
e parafuso para troca
das plaquetas

r. 16mm
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750 mm
1.
12

5

Placa em fibra de vidro
Modelo com poste
Vista frontal  I  escala 1:10

placa em fibra • material sem valor comercial

Proibido
nadar e pescar.

Risco de
afogamento.

ATENÇÃO

r. 21 mm

r. 16 mm

Vista posterior

Poste de sustentação
em tubo metálico, seção quadrada
de 2” com pintura na cor cinza.
e Flange metálica para chumbar 
o poste no piso.
OBS: Verificar as condições do
local de instalação.

Piso

Flange quadrada de fixação ao piso.
Para dar maior estabilidade ao poste
em função do terreno, verificar a necessidade
de preparar uma base em concreto para
chumbar o poste.

150

OBSERVAÇÕES
Para evitar que as placas sejam roubadas, a fixação das placas será feita com parafuso 
que, após instalado, permite quebrar a cabeça do mesmo, impedindo o manuseio da placa 
com ferramentas.



r. 21 mm
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OBSERVAÇÕES
Dado variável. Verificar qual 
é a velocidade máxima permitida 

placa em fibra • material sem valor comercial

ATENÇÃO
Área sob

preservação
Proibida a perseguição,

caça e apanha de 
espécimes da Fauna

Silvestre e seus ninhos,
criadouros e abrigos nas

dependências da
UHE São Manoel.

Lei Federal Nº 5197/67

Telefone para denúncia:
00 0000 0000

Placa externa
Área sob preservação

Placa externa
Velocidade máxima

placa em fibra • material sem valor comercial

ATENÇÃO

Velocidade
máxima:

750 mm

1.
12

5

Placa externa
Proibido nadar e pescar

placa em fibra • material sem valor comercial

Proibido
nadar e pescar.

Risco de
afogamento.

ATENÇÃO
r. 16 mm
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Placa externa_ barragem

Placa externa_ casa de força

r. 21 mm

placa em fibra • material sem valor comercial

casa de força

Pantone 300 C

75
0
  
m

m
1.125

r. 16 mm

placa em fibra • material sem valor comercial

barragem

placa em fibra • material sem valor comercial

subestação

Placa externa_ subestação
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Placa_ Proibido utilizar
o elevador, em caso
de incêndio

ø 101 mm

Placa_ Cuidado Risco de Incêndio

204  mm

Placa_ Cuidado Risco de Choque
2 tamanhos

204 mm e 340 mm

ø 101 mm

Placa_ Proibido
Utilizar Água

Placa_ Cuidado Risco de Corrosão

136 mm

Padrão conforme exigência do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

QAAP_H
Quadro de avisos pequeno horizontal

quadro de avisos

PROF_SP
Placa
proibido fumar _SP

PROF
Placa
proibido fumar

AVCAM
Placa de aviso
Ambiente filmado

ATENÇÃO

O ambiente está
sendo filmado.

As imagens são
confidenciais e
protegidas nos
termos da lei.



P
Placa de porta

sanitário
masculino

P
Placa de porta sanit.
cadeirante

sanitário
cadeirante PCAD

Placa cadeirante

PBRA
Placa sanit. braile

Sinalização de segurança

EXTCO2 MANGINC HIDRANTEEXTH2O EXTESPU EXTPOQUIM

CO2
eletricidade
e líquidos

inflamáveis

H2O
materiais sólidos

não use
em eletricidade

pó químico
eletricidade
e líquidos

inflamáveis

espuma
materiais
sólidos

hidrantemangueira
de incêndio

ALARMEINC

alarme de
incêndio

EMDESESQ

SAÍDA

EMSUBESQ

SAÍDA
EMDIR

SAÍDA

Sinalização de emergência

EMSUBDIR

SAÍDA
EMRET

SAÍDA

EMDESDIR

SAÍDA

EMESQ

SAÍDA
LUMINOSO

SAÍDA
EMERGSETA
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Brindes

Pen-driveCaneta

Canecas Camiseta
Boné

Pasta para notebook
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Camisa branca, gola careca,
manga curta com

logomarca serigrafada

Camisa manga comprida + calçaCapacete

Camisa social branca, manga
comprida, ou jeans clara com

logomarga serigrafada ou bordada

Camisa branca, gola polo,
logomarca serigrafada

ou bordada

Calça jeans

Uniformes
Macacão
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Crachás

Tamanho 85x54 mm com 0,76 mm de espessura, de PVC.

Nonononononononono VISITANTE
001

Nome do funcionário 
em caixa alta e baixa, 
azul Pantone 7690 C

Em caixa alta, branco 
vazado em tarja azul 

Pantone 7690 C

Em caixa alta, branco 
vazado em tarja azul 

Pantone 7690 C

PRESTADOR DE SERVIÇO

Crachá
Cordão com clipe (jacaré) para crachá.
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Aplicação em frotas



João José
Comunicação – Comunicação Social

Rua Real Grandeza, 274, parte, Bairro Botafogo
Rio de Janeiro/RJ, Brasil • CEP: 22281-036
Tel.: + 55 (21) 2537.4198
Fax:  +55 (21) 3333-6969
Cel.: +55 (00) 90000-0000
www.saomanoelenergia.com.br

Assinatura de e-mails
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FORMATO:
85x55 mm

TEXTO - FRENTE:
Nome e Sobrenome: Preon Regular, corpo 8pt, entrelinha 7pt, entreletra -10pt, alinhamento à esquerda.
Designação do cargo (apenas quando necessário), designação do e-mail e site: Preon Regular, 
corpo 6pt, entrelinha 7pt, alinhamento à esquerda.
Observação: O nome do colaborador não pode exceder dos 30 caracteres contabilizando os espaços.

TEXTO - VERSO:
Área de negócio: Preon Regular, corpo 7pt, entrelinha 7pt, alinhamento à esquerda.
Endereço, CEP – estado e telefone / celular: Preon Regular, corpo 6pt, entrelinha 7pt, alinhamento 
à esquerda.

VersoVerso 5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

190 x 190 mm

FrenteFrente

JOÃO JOSÉ
Diretor Presidente
Comunicação e Marketing
joao.jose@saomanoelenergia.com.br
www.saomanoelenergia.com.br

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

7,5 mm
altura monograma

Empresa de Energia São Manoel S.A.
Rua Real Grandeza, 274, parte, Bairro Botafogo
Rio de Janeiro/RJ, Brasil • CEP: 22281-036
Tel.: + 55 (21) 2537.4198
Cel.: + 55 (21) 90000-0000

Papelaria
Cartão de visita
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Envelope ofício
Formato: 23,5x34 cm
4x0 cmyk / papel reciclato 150 g

Pasta
Formato aberto: 43x31 cm
Formato fechado: 22,5x31 cm
4x0 cmyk / papel duo design 240 g

Empresa de Energia São Manoel S.A. 
Sede Social – CNPJ: 18.494.537/0001-10
Rua Real Grandeza, 274, parte, Bairro Botafogo
Rio de Janeiro/RJ, Brasil • CEP: 22281-036
Tel.: (21) 2537.4198
www.saomanoelenergia.com.br
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Papel timbrado
FORMATO:
210X297 mm
4x0 cmyk / papel reciclato 90 g

Formato: 23x11 cm
4x0 cmyk / papel reciclato 150 g

Envelope carta

Empresa de Energia São Manoel S.A. 
Sede Social – CNPJ: 18.494.537/0001-10
Rua Real Grandeza, 274, parte, Bairro Botafogo
Rio de Janeiro/RJ, Brasil • CEP: 22281-036
Tel.: (21) 2537.4198
www.saomanoelenergia.com.br

Empresa de Energia São Manoel S.A. 
Sede Social – CNPJ: 18.494.537/0001-10
Rua Real Grandeza, 274, parte, Bairro Botafogo
Rio de Janeiro/RJ, Brasil • CEP: 22281-036
Tel.: (21) 2537.4198
www.saomanoelenergia.com.br
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Bloco de anotações
Formato: 14x21 cm
4x0 cmyk / papel reciclato 150 g

Cartão de agradecimento
Formato: 15x10 cm
4x0 cmyk / papel opaline 240 g
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Templates

Banner

Mais desenvolvimento
para o Brasil.
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Empresa de Energia São Manoel S.A. 

Sede Social – CNPJ: 18.494.537/0001-10
Rua Real Grandeza, 274, parte, Bairro Botafogo

Rio de Janeiro/RJ, Brasil • CEP: 22281-036
Tel.: (21) 2537.4198

www.saomanoelenergia.com.br


