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Apresentação

Este manual de identidade visual tem como objetivo preservar as propriedades visuais
e facilitar a correta divulgação, percepção, identificação e memorização da marca
AmbientAÇÃO.

É importante respeitar todos os critérios básicos estabelecidos neste manual acerca da
veiculação das estruturas gráficas do Programa, para que a marca possa ter uma boa
legibilidade, diferenciação e unidade, garantindo a veiculação da proposta,
coerentemente, até a apresentação ao seu público final.

As instituições que possuem o Programa AmbientAÇÃO implantado deverão seguir as
orientações deste manual.
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O Programa

O AmbientAÇÃO é um programa de gestão e educação socioambiental, criado em 2003 pela FEAM, que tem o
objetivo de formar uma cultura organizacional que incentive o questionamento crítico e emancipador dos
servidores públicos de Minas Gerais no que tange à dimensão ambiental de seus impactos no mundo, bem
como seu potencial de reduzi-los, por meio da apropriação dos conceitos das linhas de ação “Consumo
Consciente” e “Gestão de Resíduos”.

A linha de ação Consumo Consciente visa informar e sensibilizar os servidores para a sua responsabilidade
quanto ao uso adequado dos bens e serviços da Administração Pública, promovendo redução de desperdícios,
economicidade na prestação de serviços, reaproveitamento de materiais e economia de recursos naturais, além
de incentivar a reflexão sobre a necessidade de consumo e a preferência, no momento da compra, por produtos
mais sustentáveis, seja na sua constituição (reciclável), seja em seu processo produtivo (menor consumo de
recursos naturais e geração de resíduos).

A linha de ação Gestão de Resíduos, possibilita destinar adequadamente os resíduos das organizações,
retornando materiais para a cadeia produtiva, por meio da reciclagem. Dessa forma, o Programa promove o
aumento da vida útil dos aterros sanitários e expressa sua vertente social através da destinação de materiais
recicláveis para as associações e cooperativas de catadores, contribuindo para a geração de trabalho e renda
desses importantes agentes ambientais, ainda em grande vulnerabilidade social em nosso país.
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Novidades

Em seus 16 anos de história, o AmbientAÇÃO chegou a atingir 94 organizações, sendo
implantado em 50 prédios públicos, contemplando aproximadamente 30 mil servidores.
Atualmente, o Programa  vem expandindo sua atuação para atender também órgãos públicos da
esfera judiciária e, futuramente, escolas e empresas.

Nesse contexto, o Programa passou por uma grande reestruturação estratégica, visando criar
uma versão mais compatível com o público-alvo e com os novos tempos, através de uma
proposta de capacitação digital à distância e certificação de organizações sustentáveis através de
um selo de até 5 estrelas.

Com essa reestruturação estratégica, o Programa, até então criado e mantido pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM, passou a ser parte do elenco de projetos da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.

A renovação da identidade visual é uma consequência dessa reestruturação, bem como a
resposta para uma antiga demanda de se estabelecer uma marca mais direcionada para o público
adulto, para gerar identificação com esse público e transmitir a seriedade que a temática requer.
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A Marca

Uma parte essencial da estratégia de comunicação do Programa é a utilização
adequada da marca, uma vez que ela é o símbolo que distingue e ao mesmo tempo
identifica o Programa onde quer que ele seja implantado.

A marca é composta pela logomarca,
que pode ou não vir acompanhada do
slogan “Educação Socioambiental em
Edificações”.

Não devem ser alteradas: suas cores,
elementos gráficos ou tipografia original,
exceto em casos específicos que serão
apresentados adiante.
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Variação da Marca

Para adequar a marca a espaços mais restritos e retilíneos, como rodapés de
documentos, existe a versão horizontal da marca, que deve respeitar as mesmas
regras da versão original.
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A Simbologia da Marca

A nova logomarca possui uma proposta
múltipla de simbologias, representando três
conceitos diferentes, conforme a perspectiva
em que se adota. Os dois primeiros conceitos
que a nova logomarca traz são as linhas de
ação do Programa: “Consumo Consciente” e
“Gestão de Resíduos”.

Consumo Consciente

Na perspectiva da linha de ação “Consumo
Consciente”, as setas coloridas representam os
recursos naturais. A seta azul representa
nossos rios e oceanos; a seta verde, nossas
florestas, com todos os seres vivos que nela
habitam; a seta marrom, nossas terras, nossa
fertilidade, que se renova, em um eterno ciclo.
Já a seta cinza, representa o consumismo e a
ganância humana, que está em sentido
contrário ao equilíbrio dos recursos naturais e
do consumo consciente.
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Gestão de Resíduos

Na perspectiva da linha de ação “Gestão de Resíduos”,
a logomarca inspirou-se na implantação da coleta
seletiva nas organizações parceiras. Assim, a seta
marrom representa a economia circular, a volta dos
resíduos para a cadeia produtiva, com cada categoria
de resíduos seguindo uma rota específica de
aproveitamento.

As setas apontadas para a esquerda representam os
resíduos recicláveis, que podem ser reaproveitados.

Nos moldes da Cidade Administrativa, a seta azul
representa os papéis, a verde representa os resíduos
recicláveis e a cinza representa os rejeitos, que irão
para o aterro sanitário. A seta marrom também
representará os orgânicos, em um futuro quando
construirmos nosso pátio de compostagem
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Estrutura do SISEMA
A nova logomarca pode ainda ser interpretada com uma nova
perspectiva: a representação dos quatro órgãos que compõem o
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
SISEMA.

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, agenda azul, é
representado pela seta de mesma cor, simbolizando os recursos
hídricos, que precisam ser conservados qualitativa e
quantitativamente e, por isso, a seta aponta para a direção da
conservação ambiental.

O Instituto Estadual de Florestas - IEF, agenda verde, é
representado pela seta de mesma cor, simbolizando a fauna, a flora
e a biodiversidade. Essa seta também aponta na direção da
conservação e da proteção desses elementos.

A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, agenda marrom,
é representada pela seta de mesma cor, mas em posição circular,
demonstrando o enfoque em reintegrar os resíduos dos sistemas
de exploração, fabricação e beneficiamento de volta à cadeia
produtiva, promovendo a economia circular em detrimento da
economia linear, que aumenta a poluição, desperdiça recursos
naturais e provoca desastres socioambientais.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD é representada pela seta cinza, que está
apontada na direção contrária aos outros órgãos que estão sob a
sua coordenação, pois, tem a desafiadora missão de orientar seus
coordenados a trabalhar no equilíbrio entre a conservação
ambiental e o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.
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Proporções da Marca

Atenção: Jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os
arquivos originais fornecidos pelo Programa AmbientAÇÃO.
Sempre amplie ou reduza a marca proporcionalmente.

Versão Original

Resolução: 300 dpi
Dimensão mínima: 3cm x 3cm
Dimensão máxima: 50cm x 50cm
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Versão Horizontal (300dpi)

Resolução: 300 dpi
Dimensão mínima: 10,12cm x 2,5cm
Dimensão máxima: 22cm x 5,44cm

Para a aplicação de peças cuja as dimensões sejam diferentes das recomendadas neste manual, a equipe de
comunicação da Comissão Gestora do programa deverá ser consultada.

As cores não poderão ser alteradas, exceto nos casos previstos neste manual.
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Tipografia
A filosofia do Programa AmbientAÇÃO sempre foi mobilizar os servidores e a mobilização depende de 2
ingredientes (informação e sensibilização). Dessa forma, as estratégias de ações do programa buscam
preencher lacunas de informação e sensibilização que faltam aos servidores para a agirem em prol do meio
ambiente. A Educação Ambiental, em si, também trabalha com esses conceitos de unir o racional e o emocional
das pessoas para provocar movimento, para provocar AÇÃO.

Nesse contexto,  a equipe responsável pela reformulação da nova identidade visual do Programa definiu como
padrão de tipografia a escrita da palavra AÇÃO em letras maiúsculas ou em tamanho de fonte maior do que o
restante das letras que compõem o nome do Programa. Essa regra sempre deve ser respeitada.
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Cores
Cores base da logomarca e do mascote:

Sempre que possível, o fundo das peças deve ser azul marinho, conforme escala abaixo:
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Cores Alternativas
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O Mascote

O mascote, denominado Bileco, representa a humanização da marca e através da identificação com o público,
cria um vínculo emocional, traduzindo os valores e ideais do Programa e permitindo que as informações sejam
melhor absorvidas.

Contudo, em resposta a uma antiga demanda de direcionar a marca para o público adulto, a equipe
responsável pela reformulação da nova identidade visual do Programa adotou como estratégia de atuação da
marca a utilização do mascote, preferencialmente, para ações direcionadas ao público infantil.

Nesse contexto, o Bileco também ganhou uma repaginada,
tendo suas setas coloridas com cores em tons mais
sóbrios, para acompanhar a nova logomarca e a nova
proposta, além de ganhar também um narizinho. Essa
repaginada foi assinada pela talentosa desenhista Silvia
Aroeira.
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O mascote pode ser representado de inúmeras formas, caracterizando-se de acordo com a temática em voga.
Contudo, preconiza-se a manutenção do traçado original e a fidelidade às cores do personagem. Para
reprodução sem erros e distorções, utilize sempre os arquivos digitais originais que poderão ser solicitados à
equipe de comunicação da Comissão Gestora. Não tente redesenhá-lo, pois pode ocorrer alguma falha na
identificação da marca e na informação presente.
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Aplicações da Marca
Em fundos escuros, aplicar a marca com fonte branca. Em fundos claros, aplicar a marca com fonte azul.
A marca apenas pode sofrer alteração de cores quando estiver em negativo (preta ou branca).
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Dissociação da Marca

O texto “Programa AmbientAÇÃO” apenas poderá vir separado da logomarca em duas situações:

Quando a logomarca for utilizada em outra parte da peça Quando o mascote vier acompanhado do texto
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Área de Proteção
Para uma boa legibilidade e fácil identificação da marca, quando utilizada juntamente com outras logos, deve-se
respeitar uma área de proteção equivalente a 11 mm de largura e 10 mm de altura.
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Assinatura Conjunta
Peças elaboradas pela Comissão Gestora
Nas peças institucionais, a marca do AmbientAÇÃO será acompanhada da marca do Governo de Minas Gerais.

Seguindo as especificações descritas pelo Manual de Identidade Visual do Governo de Minas (2019), quando a
marca do Governo for aplicada em conjunto com outras marcas, deve-se respeitar a distância de 1/2X entre
elas. As demais marcas devem ter a altura de “X” ou largura de 2/3 de “L”, conforme exemplo:

Peças elaboradas pelas Comissões Setoriais
Na assinatura das peças de comunicação elaboradas pelas Comissões Setoriais, a marca AmbientAÇÃO estará
acompanhada da marca da organização, seguindo a mesma regra.
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Modelos de Peças Impressas
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Modelos de Peças Digitais
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Orientações Finais

Todas as regras e orientações descritas neste manual devem ser respeitadas
e aplicadas nas peças que contenham a logo do Programa.

As organizações devem evitar utilizar a antiga identidade visual do programa.
Contudo, como o Ambientação é um programa que promove o
reaproveitamento de materiais e a redução de descartes, recomendamos a
utilização do material remanescente com a identidade visual antiga, com
possibilidade de reaproveitamento para outros fins também. Casos
específicos de materiais impressos com a logomarca de governos antigos,
devem buscar consultoria da Assessoria de Comunicação do respectivo
órgão.

Situações não previstas neste manual devem ser submetidas à análise da
equipe de comunicação da Comissão Gestora do Programa AmbientAÇÃO.

Modelos de peças gráficas e do mascote do Programa estão disponíveis, em
alta resolução, no endereço eletrônico: http://www.ambientacao.mg.gov.br
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