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1 - GRAFISMO PARA VEÍCULOS

1.1 - Viaturas serão adesivadas em suas laterais esquerda e direita e traseira, nas cores azul, amarelo e 
vermelho.

1.2 - Nas portas laterais dianteiras, capô e tampa traseira, será adesivado a logomarca da PMMG em vinil  
na cor preta e parte em vermelho. No capô deverão ter duas faixas na cor azul acompanhando o friso do 
carro. Na tampa traseira deverá ser adesivado o 190 em vinil vermelho e parte em azul. Os prefixos de 
registro geral e designativo de Unidade deverá ser adesivado nas laterais e traseira em vinil azul. O adesivo 
190 em vinil branco e parte em vermelho nas laterais.

1.3 - Na parte inferior das portas laterais deverá ser adesivado em vinil refletivo azul a Inscrição POLÍCIA. 
As viaturas destinadas à Corregedoria de Polícia Militar terão no lugar da inscrição “POLÍCIA” a inscrição 
“CORREGEDORIA”. As viaturas destinadas ao policiamento Rodoviário terão a inscrição “RODOVIÁRIA”, 
bem como uma faixa amarela pintada em sua extensão lateral,  no teto,  no capô dianteiro e na tampa  
traseira. Nas viaturas destinadas ao policiamento ambiental deverá conter uma faixa verde pintada no teto, 
no capô dianteiro e na tampa traseira. 

1.4 - Será adesivado após a entrega da viatura em vinil azul no capô e laterais D e E na parte traseira o 
serviço a que se destina de acordo como portfólio da PMMG. Na faixa vermelha nas laterais sobre ela será 
adesivado o site da PMMG (www.policiamilitar.mg.gov.br), em adesivo na cor branca.

1.5 - Também deverá ser adesivado nas laterais D, E e traseira, a logomarca atual do Governo do Estado de 
Minas Gerais, o adesivo do 181(disque denúncia), a do SENASP ou outra, caso a viatura seja objeto de 
convênio. 

1.6 - No teto da viatura, após a antena do rádio, deverá ser adesivada em vinil de alta performance na cor 
vermelha os prefixos da viatura,.

1.7 - As dúvidas no posicionamento da adesivação das viaturas serão definidos quando da apresentação do 
protótipo.

2 - GRAFISMO PARA MOTOCICLETAS
2.1 Será adesivado, nas laterais e na parte superior do farol, a logomarca da PMMG em vinil na cor preta e  
“DE MINAS GERAIS” em vermelho. Deverão ter três faixas nas cores azul, amarelo e vermelho.
2.2 O adesivo 190 em vinil na cor preta, quando necessário será adesivado na cor branca. 
2.3 Os prefixos de registro geral e designativo de Unidade deverá ser adesivado nas laterais em vinil preto. 
2.4 Deverá ser adesivado em vinil azul a Inscrição do tipo de serviço a ser definido pela PMMG, exemplo: 
GEPMOR, ROTAM, etc.
2.5 As viaturas destinadas ao policiamento Rodoviário terão uma faixa amarela pintada/adesivado em sua 
extensão do paralama dianteiro, tanque e rabeta traseira. 
2.6 Nas viaturas destinadas ao policiamento ambiental deverá conter uma faixa verde pintada/adesivada em 
sua extensão do paralama dianteiro, tanque e rabeta traseira.
2.7 Será adesivado nas laterais direita e esquerda, a logomarca atual do Governo do Estado de Minas  
Gerais, o adesivo do 181(disque denúncia), e/ou outra no caso a viatura seja objeto de convênio como do 
SENASP, CONSEP, etc. 
2.8 As dúvidas no posicionamento da adesivação das viaturas serão definidas quando da apresentação do 

http://www.pmmg.mg.gov.br/


protótipo.

2.9 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS PELÍCULAS REFLETIVAS PARA VIATURAS
2.9.1 - Película Azul Refletiva

Película  tipo  cast,  autoadesivas,  refletiva,  cor  Azul,  com coeficiente  mínimo de retro  refletividade  de 4  
candelas/lux/m2, flexível, com espessura entre 0,16 e 0,20 mm, com acabamento superficial opaco, com 
adesivo transparente,  acrílico e base solvente,  com garantia de manutenção de até 50 % da cor e da  
refletividade por até 05 anos, oferecida pelo fabricante após ser aplicada externamente na posição vertical.  
Deve resistir a temperaturas não constantes de -40ºC até 82ºC e apresentar um nível de adesão em pintura 
automotiva de no mínimo 4,0 lb/pol.

2.9.2 - Condições Gerais (Películas Refletivas para Frotas)

Película retro refletiva vinílica tipo cast, de alta performance, de alto brilho, com no mínimo de 160 microns 
de espessura, que possua adesivo sensível a pressão Tipo Classe 1 e com liner protetor do adesivo, tipo 
Papel Staflat siliconizado e tratado com polietileno de 160 microns.

O adesivo deverá apresentar um desempenho Fotométrico com Coeficiente de Retro Reflexão Mínimo (RA) 
expressos em cd / lx / m2 (candelas/lux/m2), conforme Tabela 1 abaixo:

TABELA 1 – Coeficiente mínimo de retro reflexão

Ângulo  de 
observação

( º )

Ângulo 
Entrada

(º)

(RA) 

cd/lx/m2

(RA) 

cd/lx/m2

(RA) 

cd/lx/m2

(RA) 

cd/lx/m2

(RA) 

cd/lx/m2

(RA) 

cd/lx/m2

Branca Amarela Azul Verde Vermelho Preta

0,2 - 4 70 50 4 9 14 4

Fonte: CMI.

Os quatro pares de coordenadas de cromacidade determinam a cor aceitável de acordo com o CEI 1931. 
Sistema Colorimétrico Padrão medido como Padrão luminante C.

Os ensaios de retro refletividade abordam as especificações mínimas de ângulo de Observação de 0,2  
Graus e ângulo de Entrada de – 4 Graus.

2.10 - Características Técnicas das Películas não refletivas

Película não refletiva marca ORACAL 651 Intermediate Cal com a descrição mínima de alto brilho, filme em 
PVC, com adesivo Poliacrilato solvente, permanente, para uso em áreas cujas características especiais de 
composição e propriedade assegurem a estabilidade otimizada e resistência à degradação UV a médio 
prazo em aplicações externas. A técnica de impressão das cores e brilho não metálicos deve ser compatível 
com a transferência térmica. A espessura do adesivo sem o papel protetor mínima de 2,5 mm. O adesivo  
deverá  ter  estabilidade  dimensional  (FINAT TM-14)  aderido  ao  aço,  não  tendo  diminuição  no  sentido 
transversal, de comprimento < 016 e resistência à temperatura que adere a alumínio, -4,4° C a +80° C sem 
variação. Poder adesivo após 24 horas de instalação em aço inoxidável médio de 4,1 lb / in - FINAT TM-1. A 
durabilidade do adesivo ao ar livre com base na exposição de superfície vertical deverá ser de, no mínimo, 4 
anos. Capacidade mínima de alongamento à ruptura em frente (DIN EN ISO 527) min. 150% e à ruptura 
junto (DIN EN ISO 527) min. 130%. Resistência mínima à Tração em frente (DIN EN ISO 527) min. 19 Mpa.  
à Tração junto (DIN EN ISO 527) min. 19 Mpa; à solventes e produtos químicos após 72 horas; adere a  
alumínio em temperatura ambiente; resistente à maioria dos óleos e graxas, solventes alifáticos, ácidos 
fracos, sais e álcalis. Temperatura mínima de aplicação do adesivo deve ser de 7,78 C. O adesivo deverá  
ter acabamento de superfície  de alto  brilho,  matte  (preto e branco apenas).  São as seguintes cores e 
códigos dos adesivos, da marca Oracal, à serem utilizados: Azul 067, Amarelo 020 e Vermelho 031.

O  adesivo  preto  fosco  jateado  deverá  ser  no  mínimo  da  linha  ALKO  ALLTAK,  com  as  seguintes 
características:

Descrição do Adesivo: 

Acrílico Permanente KT 72/1200 21 g/m2 (+/- 2 g/m2).

Liner: papel couchê com 130 g/m2.

Estabilidade Dimensional: 48 hs a 70ºC.

Ligado ao alumínio (encolhimento) 0,127%.

Temperatura para aplicação: mínima (+ 22º a 28ºC) e para uso final (-20º a +90ºC).

Durabilidade de 7 anos para uso externo. Essa durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das 
técnicas de aplicação, conservação e materiais associados ao vinil na idealização do trabalho e condições 
climáticas.



2.11 - Prescrições diversas
2.11.1 - A garantia das Películas Refletivas e não Refletiva será de 5 (cinco) anos no mínimo, bem como o  
respectivo serviço.
2.11.2 -A assistência técnica deverá ocorrer em todo Estado de Minas Gerais.
2.11.3 -O CONTRATADO deverá fornecer um documento com as características exigidas acima bem como 
o  Certificado  de  Conformidade,  juntamente  com  NF,  para  todos  os  lotes  de  produtos  utilizados  na 
adesivação das viaturas. Este Certificado de Fabricação será fornecido pelo CONTRATADO, considerando 
que ele terá condições de solicitar do distribuidor do adesivo, e será a garantia do fabricante que o produto é 
de qualidade. O fabricante do adesivo deverá ter se estabelecido do BRASIL.
2.11.4 -O local de realização dos serviços será na transformadora contratada pela Montadora e quando da 
entrega  da  viatura  a  PMMG,  os  demais  serviços  de  adesivação  serão  realizados  no  Centro  de 
Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, 
sito à Av. Amazonas, 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG.
2.11.5 -Para fins de realização de inspeção visual dos serviços de adesivação realizado pela empresa, esta  
deverá apresentar o material que irá ser adesivado e em seguida será definido um modelo de cada viatura 
para ser adesivada, para fins de aprovação do protótipo.
2.11.6 -O recebimento será feito na totalidade, após conferidas individualmente cada viatura. Outros planos 
de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência administrativa, especialmente nos 
casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, maior celeridade e/ou menor custo na 
realização das inspeções e ensaios.
2.11.7 -Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam, de 
forma direta ou indireta, alterar as características normais da adesivação das viaturas no padrão da PMMG.
2.11.8 -A ocorrência de defeito crítico nos serviços implicará na correção ou na adesivação das viaturas  
novamente. Assim, a existência de rugas, bolhas, diferenças de tonalidades ou incorreções nos grafismos 
aplicados, implicará em defeito a ser corrigido pela CONTRATADA.
2.11.9  -Testes  e  ensaios  em  laboratórios  especializados  podem  ser  realizados  caso  a  Comissão  de 
Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços (CPARM) julgue necessária a sua realização, que será 
solicitado à CONTRATADA. Estes custos de análise em laboratórios serão por conta da CONTRATADA.
2.11.10 -As viaturas que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma deverão ser rejeitadas.
2.11.11 -Todos os adesivos a serem utilizados neste serviço deverão seguir e obedecer rigorosamente o 
protótipo das viaturas.

 VEÍCULO - VAN

COMPRIMENTO LARGURA

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm 

2 Faixa Heráldica  Azul no capô 116 cm 13 cm

3 Logomarca da PMMG na porta dianteira 56 cm 27 cm 

4 Logomarca da PMMG na tampa traseira (3ª ou 5ª porta) 40 cm 19,5 cm

Altura das Faixas Heráldicas Laterais

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 22 cm 

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 13 cm 

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 16,5 cm 



Altura da faixa traseira

COMPRIMENTO LARGURA

1 Faixa Heráldica azul Variável conforme o modelo do veículo 5 cm

2 Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 5 cm

3 Faixa Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 5 cm

4 Site lateral 80 cm 6,2cm

5 “POLíCIA” refletivo da porta 192 cm 20 cm

6 Número de teto 75 cm 25 cm

7 Prefixo lateral 40 cm 5 cm

8 190 lateral 15 cm 6 cm

9 Símbolo de telefone 2,3 cm 6 cm

10 190 lateral 17 cm 7 cm

11 Símbolo de telefone 2,5 cm 7 cm

12 Logo Governo traseiro 18 cm 8 cm

13 Logo Governo lateral 18 cm 8 cm

14 Adesivo convênio 18 cm 8 cm

 

Grafismo para os veículos de serviço tipo Ambulância

COMPRIMENTO LARGURA

1 Inscrição “Ambulância” nas laterais 115 cm 15,5 cm

2 Inscrição “Ambulância” no capô 115 cm 15,5 cm

3 Inscrição “Ambulância” na parte traseiro 115 cm 15,5 cm

4 Símbolo “Cruz” lateral 40 cm 40 cm

5 Símbolo “Cruz” na parte traseira 25 cm 25 cm

6 Símbolo “Cruz” no capô 25 cm 25 cm

Utilitário/SUV

COMPRIMENTO LARGURA

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm

2 Faixa Heráldica no capô 125 cm 5 cm

3 Logomarca da PMMG na porta 48 cm 23 cm

4 Logomarca da PMMG traseira 22 cm 10,5 cm

      Altura das faixas laterais

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 13 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 7 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 9 cm

 



 Altura da faixa traseira

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

COMPRIMENTO LARGURA

1 Site www.policiamilitar.mg.gov.br na lateral 55 cm 4,3 cm

2 Inscrição “POLÍCIA”  na cor azul refletivo nas laterais 140 cm 14,5 cm

3 Prefixo da viatura no teto 25 cm 75 cm

4 Prefixo da viatura nas laterais 40 cm 5 cm

5 Inscrição “190” na traseira 15 cm 6 cm

6 Símbolo do telefone 2,3 cm 6 cm

7 Inscrição “190” na lateral 13 cm 6 cm

8 Símbolo do telefone 2 cm 6 cm

9 Logomarca do Governo Estadual na traseira 24 cm 9 cm

10 Logomarca do Governo estadual na lateral 11 cm 15,5 cm

11 Adesivo do convênio 18 cm 8 cm

 
Grafismo para os veículos de serviços na modalidade TÁTICO MÓVEL

COMPRIMENTO LARGURA

1 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” na lateral 26 cm 11,5 cm

2 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” no capô 40 cm 5 cm

3 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” na traseira Variável conforme o modelo do 
veículo

Variável conforme o 
modelo do veículo

MOTO OFF ROAD COM NO MÍNIMO 290 cc

CAPACETE

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul 25 cm 1,0 cm

2  Faixa Heráldica Amarela 25 cm 1,0 cm

3 Faixa  Heráldica Vermelha 25 cm 1,0 cm

Logomarca da PMMG na  frente e traseira (digital) 10 cm 4,5 cm

      
BAÚ

COMPRIMENTO LARGURA

1 Faixa refletiva Amarela 58 cm 3,0 cm

2 Inscrição “POLÍCIA MILITAR” na cor Azul refletivo 20 cm 2,0 cm

http://www.pmmg.mg.gov.br/


 TANQUE E LATERAL

COMPRIMENTO LARGURA

1 Faixa Heráldica Azul 32 cm 29 cm

2 Faixa heráldica Azul na lateral 20,5 cm 34 cm

3 Faixa heráldica Vermelho na lateral 40 cm 20 cm

4 Faixa Heráldica Amarelo na lateral 22 cm 32 cm

5 Faixa heráldica Azul na Rabeta 20 cm 10 cm

6 Modalidade do “Serviço” na lateral 23 cm 4 cm

7 Logomarca do “181”+ “ Governo Estadual” + “190” 24 cm 5 cm

8 Designativo lateral, cor Preta com fundo Branco 15 cm 5 cm

  MOTO OFF ROAD COM NO MÍNIMO 500 cc
   

 CAPACETE

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul 25 cm 1,0 cm

2  Faixa Heráldica Amarela 25 cm 1,0 cm

3 Faixa  Heráldica Vermelha 25 cm 1,0 cm

4 Logomarca da PMMG na  frente e traseira (digital) 10 cm 4,5 cm

BAÚ

COMPRIMENTO LARGURA

1 Faixa refletiva Amarela 58 cm 3,0 cm

2 Inscrição “POLÍCIA MILITAR” na cor Azul refletivo 20 cm 2,0 cm

 TANQUE E LATERAL

COMPRIMENTO LARGURA

1 Faixa Heráldica Azul 32 cm 29 cm

2 Faixa heráldica Azul na lateral 20,5 cm 34 cm

3 Faixa heráldica Vermelho na lateral 40 cm 20 cm

4 Faixa Heráldica Amarelo na lateral 22 cm 32 cm

5 Faixa Heráldica Azul na Rabeta 20 cm 10 cm

6 Modalidade do “Serviço” na lateral 23 cm 4 cm

7 Logomarca do “181”+ “ Governo Estadual” + “190” 24 cm 5 cm

8 Designativo lateral, cor Preta com fundo Branco 15 cm 5 cm

VEÍCULO TIPO PERUA STATION WAGON

COMPRIMENTO LARGURA

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm

2 Faixa Heráldica no capô 110 cm 5,5 cm

3 Logomarca da PMMG na porta 40 cm 19,5 cm



4 Logomarca da PMMG traseira 27 cm 13 cm

   Altura das faixas laterais

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 11,5 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 6 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 7 cm

     Altura das faixas traseiras

COMPRIMENTO LARGURA

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 2 cm

COMPRIMENTO LARGURA

1 Site www.policiamilitar.mg.gov.br na lateral 40 cm 3,15 cm

2 Inscrição “POLÍCIA”  na cor azul refletivo nas laterais 140 cm 14,5 cm

3 Prefixo da viatura no teto 27 cm 75 cm

4 Prefixo da viatura nas laterais 30 cm 11,5 cm

5 Inscrição “190” na traseira 15 cm 6 cm

6 Símbolo do telefone 2,3 cm 6 cm

7 Inscrição “190” na lateral 13 cm 5 cm

8 Símbolo do telefone 2 cm 5 cm

9 Logomarca do Governo Estadual na traseira 18 cm 8 cm

10 Logomarca do Governo Estadual na lateral 18 cm 8 cm

11 Adesivo do convênio 18 cm 8 cm

Grafismo para os veículos de serviço na modalidade MEIO AMBIENTE

COMPRIMENTO LARGURA

1 Inscrição “MEIO AMBIENTE” na lateral 27  cm 10  cm

2 Inscrição “MEIO AMBIENTE” no capô 43 cm 4 cm

http://www.pmmg.mg.gov.br/

