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O presente Manual de Identidade Visual foi desenvolvido 
considerando que, sob a luz do princípio constitucional da 
publicidade, a identidade visual da Prefeitura da Cidade de 
Armação dos Búzios deve prezar pela fácil reprodução em 
diferentes suportes e proporcionar imediata identificação pelo 
cidadão.

Para tal, a Prefeitura de Búzios em suas comunicações deve se 
limitar a reproduzir as cores e símbolos oficiais em detrimento 
de cores e símbolos que representem partidos e/ou 
preferências pessoais da autoridade no poder.

Considerando também o princípio constitucional da eficiência, a 
administração pública deve prezar pela economicidade: o 
estabelecimento de diretrizes gerais para a identidade visual 
evita as constantes mudanças de logo e a utilização de 
elementos visuais extravagantes que geram despesas 
desnecessárias de serviços gráficos. 

introdução



O sol nascente entre duas torres
representando a cidade solar

Golfinhos de prata
representando a cidade marítma

Listel em ocre
a divisa: 1740 (data de fundação da armação baleeira da Ponta dos Búzios)

e 1995 (data da emancipação da cidade de Armação dos Búzios)
entre duas estrelas de prata

Escudo português
em azul colonial, com o 

nome da cidade em sua base

Duas embarcações
de pescador
e a Ilha do Caboclo ao fundo

Igreja de Sant’Anna
o marco fundador de Búzios

Um búzio bucinídeo
sobre um campo de areia

O BRASÃO



O logotipo

O logotipo da Prefeitura de Búzios apresenta o brasão da Cidade de 
Armação dos Búzios em sua íntegra, sem estilizações, consoante à 
descrição heráldica dada pelo texto do Art. 3º da Lei nº 989/2013.

Junto ao brasão, o dístico "Búzios Prefeitura" em fonte tipográfica de 
licença livre, grátis e de fácil legibilidade, em azul colonial.



Versões permitidas
Horizontal

Versão para aplicação sobre 
fundo branco ou claro

Versão para aplicação sobre 
cor escura



Versões permitidas
Vertical

Versão para aplicação sobre 
fundo branco ou claro

Versão para aplicação sobre 
cor escura

O logotipo da Prefeitura de Búzios apresenta o brasão da Cidade de 
Armação dos Búzios em sua íntegra, sem estilizações, consoante à 
descrição heráldica dada pelo texto do Art. 3º da Lei nº 989/2013.

Junto ao brasão, o dístico "Búzios Prefeitura" em fonte tipográfica de 
licença livre, grátis e de fácil legibilidade, em azul colonial.



Versões permitidas
Monocromática positiva



Versões permitidas
Monocromática negativa



Grid de construção

13x
5x

3x

6x

2x

x

3x

4x5x

9x

15x

x

3x

3x

3x

3x

3x

Área de
Proteção
da marca

x = altura da torre



C75 M25 Y75 K10
RGB #5E8761

C100 M75 Y35 K25
RGB #264264

C00 M00 Y00 K00
RGB #FFFFFF

CORES OFICIAIS

Para as cores oficiais, 
tomamos as cores da 
bandeira da Cidade de 
Armação dos Búzios: o 
verde mata, o azul colonial 
e o branco.



Bebas neue
abcdefghijklmnopqrstuvxz0123456789!@#$%¨&*()-+

Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz0123456789!@#$%¨&*()-+
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz0123456789!@#$%¨&*()-+

abcdefghijklmnopqrstuvxz0123456789!@#$%¨&*()-+
abcdefghijklmnopqrstuvxz0123456789!@#$%¨&*()-+

abcdefghijklmnopqrstuvxz0123456789!@#$%¨&*()-+

TIPOGRAFIA 

Para logotipo e títulos de textos

Para nomes de secretarias,
subtítulos e textos corridos

Bebas Neue e Open Sans, 
duas fontes tipográficas 
de licença livre, grátis e 
de fácil legibilidade. 
Devem ser utilizadas em 
preto ou cor oficial da 
cidade.



aplicação com secretarias

Secretaria de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Renda
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Secretaria de Meio Ambiente
x

Secretaria de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Renda

Secretaria de
Meio Ambiente

2x

2x

2x 2x3x

x = altura da torre



aplicação com outras marcas

OUTRA MARCA

5x

OUTRA MARCA

5x

5x

OUTRA MARCA

5x

OUTRA MARCA

x = altura da torre



REDUÇÃO MÁXIMA

Redução
máxima

(altura): 2cm

Redução máxima
(largura): 2cm



usos não permitidos

Alterar proporções

Alterar a posição dos elementos

Alterar a cor dos
elementos do logotipo

BÚZIOS
PREFEITURA

Alterar tipogra�a

Utilizar contornos

Aplicar logotipo angulado


