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A mais nobre paixão humana é aquela que ama a imagem
da beleza em vez da realidade material. O maior prazer
está na contemplação.

Leonardo da Vinci



    A identidade visual é fundamental para a boa apresentação de
qualquer organização seja, público ou privado, junto à sociedade.
Nesse sentido a Secretaria de Segurança Pública do Disitro Federal
(SSP-DF) definiu a identidade visual de suas viaturas oficiais ostensivas,
conforme aplicação estabelecida neste manual.

     O cumprimento de suas normas em todas as suas aplicações
contribuirá com o fortalecimento da imagem da Secretaria de
Segurança Pública. 
      
      O principal apelo visual se baseia nas cores oficiais do Brasão da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, criado pelo
Decreto Distrital n⁰ 24.096, de 25 de setembro de 2003, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de nº 189, de 30 de setembro de
2003.

Apresentação1.
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Brasão da Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal.
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SEGURANÇA PÚBLICA
DISTRITO FEDERAL
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       A marca da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal é formada a partir da união do Brasão Oficial
(símbolo), criado pelo Decreto Distrital nº 24.096/2003 e a Logomarca (representação gráfica) SEGURANÇA PÚBLICA -
DISTRITO FEDERAL.
 

2. Marca da SSP-DF

      A marca é a identidade da instituição, ou seja, a forma como ela é reconhecida na sociedade. Deve traduzir o que
se deseja passar para a população. A marca deve assegurar a integridade e confiabilidade conquistadas ao longo dos
anos.  A imagem da marca de uma instituição é sem dúvida o seu maior patrimônio. 

Brasão Oficial
 (Símbolo)

Logomarca
 (representação

gráfica)

Marca da SSP-DF



*Pequenas alterações são permitidas para o melhor aproveitamento e harmonização em diversos tipos de veículos.
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3. Diagrama da Construção da Marca da SSP-DF

Z X =  Z 
       24

x SEGURANÇA PÚBLICA
DISTRITO FEDERAL

7x

0,75 x
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         O esquema para construção da marca/assinatura horizontal da SSP-DF é realizada utilizando a retícula de
módulos quadrados, tendo como unidade de referência a medida "X" que é resultado do  quociente da altura da
carroceria,  em centímetros, dividido por 24, onde todos os elementos que compõem a marca têm suas dimensões
e disposições estruturadas.

Diagrama da Construção da Marca



4. Tipografia
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Tipografia

      Para uma unidade homogênica visual da marca desta Secretaria, foi definida a família tipográfica "OPEN
SANS LIGHT", como fonte padrão para ser utilizada na aplicação do grafismo da frota de veículos oficiais
ostensivos, por ser um fonte conhecida por sua limpeza e legibilidade à distância. 
         O termo "SEGURANÇA PÚBLICA" centralizado abaixo do brasão da SSP-DF no tamanho X em caixa alta e
em negrito. Logo abaixo alinhado à direita a expressão "DISTRITO FEDERAL", no tamanho 0,75 X em negrito,
caixa alta.

S 
D I S T R I T O   F E D E R A L

E GU R ANÇ A P ÚB LICA X

X  Y

4.1 Distribuição Caligráfica
        O espaçamento entre as letras deve considerar que cada caractere ocupe o espaço aproximado de "X", com
exceção à letra "I", com formato verticalizado e que, por isso, pode ser incorporado de forma proporcional entre
dois caracteres.

       No diagrama ao lado, nota-se que
a letra "I" ocupa a área "X"
verticalmente, no entanto, ocupa uma
área menor, demarcada por Y, na
horizontal, uma vez que X > Y,
tornando necessária uma adaptação
para que a disposição do texto
permaneça harmônico em relação ao
todo.



    A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
possui 3 (três) cromias institucionais: azul marinho,
amarelo dourado e verde cádmio, cores que se
encontram no Brasão Oficial da SSP-DF. A cor azul
marinho possui importância primária na identidade
visual da Secretaria.

5. Paleta de Cores

Paleta de Cores
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Brasão da Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal.
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100, 100, 0, 59

100, 0, 51, 60

0, 21, 100, 3

0, 0, 0, 100

0, 0, 0, 0

Azul
Marinho

Verde
Cádmio

Amarelo
Dourado

Preto

Branco

CMYK RGBHEXADECIMAL

     Os códigos das cores básicas do Brasão Oficial da
SSP-DF nas escalas RGB, Hexadecimal e CMYK estão
definidas na tabela abaixo:



6. Layout do Grafismo
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         Os layouts e modelos apresentandos têm por objetivo orientar a correta aplicação do grafismo nas
viaturas oficiais ostensivas da SSP-DF quanto a forma, cores, brasão, marca, padrão tipográfico e inscrições
nas laterais, frente e traseira das viaturas.
     Os modelos de veículos utilizados são apenas referência para ilustrar o posicionamento da
identificação visual.



O veículo na cor "azul marinho", padrão do brasão da Secretaria de Segurança Pública, com detalhes em branco.

           Este modelo tem como base a disposição
do Brasão da SSP-DF nas portas dianteiras,
centralizados na horizontal a partir das linhas
laterais de cada porta, com diâmetro de 7 X e
abaixo a inscrição "SEGURANÇA PÚBLICA",
em tamanho X, negrito, caixa alta, seguido da
expressão "DISTRITO FEDERAL", caixa alta, em
tamanho 0,75 X, negrito, alinhado à direita,
abaixo da inscrição segurança pública. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

            As faixas quadriculadas na cor Branca, representam a paz que a Segurança Pública
deve transmitir a todo o cidadão e os quadriculados, em n⁰ de 7 (sete), simbolizam a
plenitude e a busca pela perfeição dinâmica nos 7 (sete) dias da semana, demonstrando
que a Secretaria de Segurança de Pública do Distrito Federal trabalha 24h por dia em prol
da excelência na prestação dos seus serviços. 
              As faixas estão dispostas relativamente alinhadas com as linhas naturais do veículo,
com altura de 2,0 X e extensão de toda a lateral, sendo que, a partir do último terço da
porta dianteira, ela deixa de ser inteiriça para iniciar tracejamentos contínuos, o primeiro de
2,5 X de largura e os demais de 2,0 X. O distanciamento entre as faixas e os tracejamentos
são de 0,5 X.
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Viatura SSP-DF  - Lateral

7.1 Lateral 



         Na parte da frente do veículo será disposto do
Brasão da SSP-DF centralizado no capô, na horizontal a
partir das linhas laterais, levemente posicionado na parte
de cima da peça, com diâmetro de 7 X e abaixo inscrição
"SEGURANÇA PÚBLICA", em tamanho X, negrito caixa
alta. Abaixo  a expressão "DISTRITO FEDERAL", em
tamanho 0,75 X, negrito, caixa alta alinhado a direita,
ambos, de forma espelhada para visualização por
retrovisores dos condutores dos veículos que trafeguem à
frente.

Detalhamento do capô, visão superior:

7.2 Frente
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Viatura SPP-DF - Frente



       Na parte traseira a esquerda deverá constar o nome e o
número de telefone da ouvidoria, em forma de plaqueta
escrita com a fonte padrão OPEN SANS LIGHT, nas dimenões
especificadas no diagrama abaixo.

7.3 Traseira
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162
OUVIDORIA0,75X

3X
2X

4X

X

X
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Viatura SSP-DF - Traseira

           Na parte direita traseira, deverá ser disposto o
Brasão da SSP-DF,  com diâmetro de 3 X e abaixo a
inscrição "SEGURANÇA PÚBLICA", em tamanho 0,75 X,
negrito, caixa alta, seguido da expressão "DISTRITO
FEDERAL", caixa alta, em tamanho 0,50 X, negrito,
alinhado à direita da inscrição "SEGURANÇA
PÚBLICA". Pequenas alterações serão permitidas para
o melhor aproveitamento e harmonização em diversos
tipos de veículos



       Para a construção das faixas quadriculadas brancas na parte da frente, laterais e traseira será utilizada o adesivo
automativo refletivo branco. Para a aplicação do Brasão, das inscrições tipografícas e da plaqueta da Ouvidoria será
utilizado adesivo automotivo não refletivo ou pintura.

8. Material
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Viatura SSP-DF - Material

Adesivo
Automotivo

Refletivo
Branco
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Exemplos de Aplicações

9. Exemplos de Aplicações - Veículos Hatch
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Exemplos de Aplicações

9. Exemplos de Aplicações - Veículos Sedan
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Exemplos de Aplicações

9. Exemplos de Aplicações - Van
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Exemplos de Aplicações

9. Exemplos de Aplicações - Caminhonete
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Exemplos de Aplicações

9. Exemplos de Aplicações - Ônibus
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