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A história desta cidade é a história de uma mis-
tura de sabores construída de muitos cami-
nhos, muitas culturas e muitas cores. Pelotas 

da memória, da tecitura das ruas retas de paralelepí-
pedos aos frontões dos casarões do Centro Históri-
co, cujo perfil se desenha imponente e delicado no 
céu de típicas harmonias quentes e frias. A memória 
é uma partilha, é uma toalha desdobrada sobre uma 
mesa onde se repartem e multiplicam os saberes, a 
diversidade, se alinhavam a fé, os idiomas, o alimen-
to oferecido aos que se se fazem presentes e passa-
do. A colher, principal referência da marca, é símbolo 
desta história, dessas memórias, do entrelaçamento 
dos vários povos que aqui assentaram suas vidas. 
Instrumento tradicional das cozinhas, vem represen-
tar a ponte poética entre o sal e o açúcar, que liga o 
passado das Charqueadas com a doçaria que é hoje 
patrimônio cultural brasileiro. Essa ponte aparece 
expressa no perfil da colher, que delineia o “p” de Pe-
lotas. Na forma de colher, remetendo à ponte entre 
o passado, o presente e o futuro, o “p” de nossa mar-
ca é aberto pois são abertas as possibilidades de-
senhadas para Pelotas. Nossa história alicerçada na 
memória não está fechada para aquilo que sempre 
caracterizou o povo pelotense, de inúmeras artes e 
ofícios, de integração entre culturas e experiências. 
O “p” aberto remete ao futuro que queremos para a 
cidade, dos sotaques e dialetos que formaram nos-
sa narrativa há mais de 200 anos e hoje estão pre-
sentes na riqueza de experiências que transitam nos 
bancos acadêmicos de nossas universidades.



A estrutura da marca está alicerçada na centralida-
de conceitual do símbolo da colher desenhado a 
partir do “p” em caixa baixa e nas linhas que saem 

desse ponto, remetendo ao desenho peculiar da malha 
viária do centro da cidade. Essa “grade”, um dos ícones 
urbanos do município, é sugerida pela direção apontada 
pela linha do “p”, para baixo; pelo “l”, para cima (tanto na 
sua versão reduzida, em “pel”, quanto no “pelotas” com-
pleto); pela leitura do nome “pelotas”, para a direita; e 
pelo slogan - “do sal ao açúcar” - que equilibra a com-
posição direcionando o olhar para a esquerda. Assim, a 
marca fala de centro mas também de suas periferias, do 
urbano mas também da costa doce, por um lado, e da 
zona rural, por outro. Os “caminhos”, que podem conver-
gir como podem partir da marca para todas as direções, 
são referência à multiplicidade de possibilidades que Pe-
lotas abarca, sua diversidade cultural, sua capacidade de 
integrar o novo e o tradicional, o enraizado e aqueles que 
estão de passagem, o passado e o futuro.

O tom de azul proposto nesta identidade visual segue 
a referência à cor da cidade, e complementa a sobriedade 
e neutralidade da tipografia “bastão”, sem serifa, universa-
lizando visualmente a marca de modo que também possa 
representar, a um só tempo o passado, o presente e o futu-
ro; a diversidade de culturas que enriquecem essa história; 
uma atmosfera modernista que ainda assim reconhece seu 
percurso, suas raízes; e fechando no conceito trazido pela 
“colher” a ideia de mistura de sabores e cores que nos ca-
racteriza. Na tipografia arredondada e leve, sugere a organi-
cidade que contrasta com a “grade” quadrada e que dese-
nha na periferia, nas margens dos arroios e da Lagoa e nos 
morros da zona rural uma visão complementar da Pelotas 
dos casarões e dos saraus. O círculo regular observado na 
tipografia também remete aos tantos círculos conceituais 
que representam o município, como os ciclos econômicos; 
a forma dos doces, as frutas cristalizadas e em compotas; o 
Chafariz da praça Coronel Pedro Osório, o relógio da torre 
do Mercado, a Caixa D´Água – todos importantes ícones da 
arquitetura da cidade; o pôrdo-sol de cores inigualáveis; o 
sal e o açúcar; o tacho onde a colher mexe o doce.
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MARCA

A marca prioritária é formada pelas letras “pel” em cor sólida.

Marca Prioritária
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Cada lado de “x” equivale à largura da letra “l”. A marca prioritária 
possui 12x de largura e 13x de altura.

Grade

x

13
x

12x

As dimensões da área de proteção correspondem ao dobro da 
largura da letra “l”.

Área de proteção

2x

2x
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O menor tamanho à ser utilizado é de 5,5mm de largura para a marca 
prioritária.

Redução máxima

5,5mm

A marca prioritária deve ser utilizada exclusivamente na horizontal.

Assinatura horizontal e vertical
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Assinatura em positivo Assinatura em negativo
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É recomendado o uso da família tipográfica Gotham nos materiais em 
que a marca é empregada para que a identidade visual seja mantida.

Alfabeto institucional

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM THIN

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM REGULAR

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM EXTRA LIGHT

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM LIGHT

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM MEDIUM

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM BOLD

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM ULTRA

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!?@#$%¨&*/´~`^()[]

GOTHAM BLACK
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Cores institucionais

R: 0 G: 153 B: 204
C: 100% M: 10% Y: 10% K: 0%

HEX: 009FD1
PANTONE 313

R: 255 G: 255 B: 255
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%

HEX: FFFFFF
PANTONE RAL 9016
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O intuito desta paleta é auxiliar a composição de outras peças instiu-
cionais quando as cores principais não forem suficientes.

Cores secundárias

R: 0 G: 104 B: 128
C: 88% M: 42% Y: 34% K: 20%

HEX: 006880
PANTONE RAL 5025

R: 168 G: 216 B: 215
C: 39% M: 0% Y: 19% K: 0%

HEX: A7DBD8
PANTONE RAL 6027
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USO 
INSTITUCIONAL
E TURÍSTICO

A assinatura para uso institucional é formada pelo logotipo e 
atividade fim “cidade de” em cor sólida.

Assinatura Institucional e Turística

A assinatura para uso turístico é formada pelo logotipo e atividade 
fim “do sal ao doce” em cor sólida.
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Cada lado de “x” equivale à largura da letra “l”. A assinatura institu-
cional possui 44x de largura e 13x de altura.

Grade e Área de proteção

13
x

44x

x

48x

13
x

Já a assinatura turística possui 48x de largura e 13x de altura.

x

As dimensões da área de proteção correspondem a 4x, tanto para a 
assinatura institucional como a turística.

4x

4x

4x

4x
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O menor tamanho a ser utilizado é de 30mm de largura para a assi-
natura institucional, e 32mm para a assinatura turística.

Redução máxima

30mm

32mm

Tanto a assinatura institucional como a turística podem ser utilizadas 
de forma horizontal ou vertical.

Uso horizontal e vertical
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Assinatura em positivo Assinatura em negativo
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APLICAÇÕES 
DA MARCA DA 
CIDADE DE 
PELOTAS

A marca prioritária segue algumas normas, explanadas abaixo, para 
seu uso junto às assinaturas institucional e turistica, para aplicação 
em fundo colorido.

Aplicação da marca junto às assinaturas

MARGEM DE SEGURANÇA 
SUPERIOR/INFERIOR

Pode ser ignorada se a marca sangrar, isto 
é, encontar nas bordas, ou em objeto de 
mesma cor que a emprehgada na marca.

MARGEM DE SEGURANÇA 
LATERAL

Deve ser cumprida em qualquer 
aplicação.
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De mesma forma, a marca prioritária segue algumas normas, expla-
nadas abaixo, para seu uso junto à assinatura institucional e turistica, 
para aplicação sobre imagens.

Aplicação da marca junto às assinaturas

APLICAÇÃO DIRETA SOBRE IMAGEM

Quando não utilizada com objeto sólido por cima de uma imagem, deve 
respeitar a área de segurança em sua totalidade. A cor a ser utilizada na 

marca deve seguir a paleta estabelecida pelo manual.

Área de Segurança

APLICAÇÃO DA MARCA VAZADA SOBRE OBJETO

Quando utilizada vazada sobre objeto sólido por cima de uma imagem, 
deve respeitar as margens de segurança laterais, sendo obrigatorio o 

sangramento nas partes superior e inferior.

Margens de Segurança
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EXEMPLO 2

EXPLORANDO AS LINHAS VERTICAIS DA MARCA 

A assinatura é empregada respeitando a área de segurança esta-
belecida. A marca se utiliza das suas linhas verticais como elemen-
to gráfico, ignorando a margem de segurança na parte superior e 
inferior.

Note que tanto o espaço ligado pela letra P como a marca e o fun-
do aplicado seguem a paleta de cores definida no manual.

EXEMPLO 1

MARGEM DE SEGURANÇA RESPEITADA

A marca e assinatura são empregadas respeitando a área de 
segurança estabelecida.

Usos corretos da marca junto à Assinatura Institucional
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EXEMPLO 4

USO DA MARCA SOBRE IMAGEM 

A marca é empregada respeitando os limites da área de segurança, 
utilizando a paleta estabelecida no manual.

EXEMPLO 3

USO DA MARCA EM OBJETOS SÓLIDOS SOBRE IMAGENS

Quando utilizado em objeto sólido como forma de efeito negativo, 
a margem se segurança superior e inferior deve ser ignorada, res-
peitando apenas a margem nos lados esquerdo e direito.

Usos corretos da marca junto à Assinatura Institucional
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EXEMPLO 2

APLICAÇÃO INCORRETA DA MARCA / ALTERAÇÃO DA 
ASSINATURA

A utilização da marca sem uso da margem de segurança superior e 
inferior, ou seja, sangrando, só é permitida com fundo de cor igual 
as descritas no manual.

Quanto à assinatura, esta é modificada de forma que não descrita 
nesse manual, portanto, violando as normas aqui descritas.

EXEMPLO 1

ALTERANDO A FORMA DA MARCA / DESRESPEITO DAS 
MARGENS DE SEGURANÇA DA ASSINATURA

As linhas das letras P e L foram estendidas, alterando o formato da 
marca, o que é proíbido. A assinatura institucional também não foi 
aplicada respeitando sua margem de segurança, o que é proíbido.

Usos incorretos da marca junto à Assinatura Institucional
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EXEMPLO 3

USO DA MARCA VAZADA EM OBJETO DE COR UNICA

A marca é empregada de forma errônea, não respeitando as regras 
definidas previamente: quando utilizada dessa forma, a marca 
deve sangrar na parte superior e inferior, e respeitar a margem de 
segurança nos lados esquerdo e direito.

Usos incorretos da marca junto à Assinatura Institucional
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EXEMPLO 2

EXPLORANDO AS LINHAS VERTICAIS DA MARCA 

A assinatura é empregada respeitando a área de segurança esta-
belecida. A marca se utiliza das suas linhas verticais como elemen-
to gráfico, ignorando a margem de segurança na parte superior e 
inferior.

Note que tanto o espaço ligado pela letra P como a marca e o fun-
do aplicado seguem a paleta de cores definida no manual.

EXEMPLO 1

MARGEM DE SEGURANÇA RESPEITADA

A marca e assinatura são empregadas respeitando a área de 
segurança estabelecida.

Usos corretos da marca junto à Assinatura Turística
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EXEMPLO 4

USO DA MARCA SOBRE IMAGEM 

A marca é empregada respeitando os limites da área de segurança, 
utilizando a paleta estabelecida no manual.

EXEMPLO 3

USO DA MARCA EM OBJETOS SÓLIDOS SOBRE IMAGENS

Quando utilizado em objeto sólido como forma de efeito negativo, 
a margem se segurança superior e inferior deve ser ignorada, res-
peitando apenas a margem nos lados esquerdo e direito.

Usos corretos da marca junto à Assinatura Turística



48 49Manual de Identidade Visual

EXEMPLO 2

APLICAÇÃO INCORRETA DA MARCA / ALTERAÇÃO DA 
ASSINATURA

A utilização da marca sem uso da margem de segurança superior e 
inferior, ou seja, sangrando, só é permitida com fundo de cor igual 
as descritas no manual.

Quanto à assinatura, esta é aplicada sem respeitar a área de segu-
rança definida previamente, portanto, de forma proíbida.

EXEMPLO 1

ALTERANDO A FORMA DA MARCA / DESRESPEITO DAS 
MARGENS DE SEGURANÇA DA ASSINATURA

As linhas das letras P e L foram estendidas, alterando o formato 
da marca, o que é proíbido. A assinatura também não foi aplicada 
respeitando sua margem de segurança, o que é proíbido.

Usos incorretos da marca junto à Assinatura Turística
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EXEMPLO 3

USO DA MARCA VAZADA EM OBJETO DE COR UNICA

A marca é empregada de forma errônea, não respeitando as regras 
definidas previamente: quando utilizada dessa forma, a marca 
deve sangrar na parte superior e inferior, e respeitar a margem de 
segurança nos lados esquerdo e direito. A assinatura também é 
modificada de forma proibida, aumentando a linha da letra P e L.

Usos incorretos da marca junto à Assinatura Turística
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Aplicação em conjunto com outras marcas
Devem ser respeitados os limites da área de segurança da marca prio-
ritária e de suas assinaturas, no uso com outras marcas. A aplicação 
de cor deve igualmente seguir as normas descritas nesse manual.

EXEMPLO DE ANÚNCIO
A marca e assinatura são empregadas 

respeitando a área de segurança estabelecida.




