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Manual Identidade Visual
Planetário Juan Bernardino Marques Barrio
Universidade Federal de Goiás 

Em 2020, o Planetário completou 50 anos de 
história. Neste meio século, vem se consolidando 
como uma instituição pública guiada pelos 
princípios da educação, pesquisa e difusão 
científica em Astronomia e ciências afins. Da 
comemoração desse ano tão especial, surge esta 
Identidade Visual.

Neste Manual documentamos a evolução da 
imagem do Planetário e, observando seu percurso 
inspirador, projetamos futuros possíveis. Assim, 
apresentamos as diretrizes da visualidade que 
representará a instituição pelos próximos anos.
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O Planetário
O Planetário Juan Bernardino Marques 

Barrio é um órgão da Universidade Federal de 
Goiás, inaugurado em 23 de outubro de 1970, 
na Região Central de Goiânia.

Na época, sua estrutura era composta, 
basicamente, por uma cúpula para realização de 
sessões de planetário.

Com o tempo, se expandiu em observatórios, 
laboratórios, biblioteca, sala de aulas, áreas de 
exposição, dentre outros espaços educacionais 
complementares à cúpula.

A t u a l m e n t e ,  s u a  e q u i p e  a p r e s e n t a 
diversidade disciplinar e é formada por docentes, 
técnicos, funcionários terceirizados, estagiários 
e bolsistas.

O Planetário promove uma grande variedade 
de atividades socialmente engajadas que são 
direcionadas para a educação universitária, 
complementação de conteúdos escolares e ações 
de extensão para a sociedade em geral.

Suas atividades já atenderam centenas de 
milhares de pessoas ao longo de 50 anos, e a 
expectativa é continuar acolhendo a comunidade 
em geral, sempre reforçando o compromisso da 
instituição com a sociedade e com a Astronomia.
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O Spacemaster
e as sessões de planetário

O Spacemaster é um planetário, portanto, 
um equipamento que projeta e simula um céu 
semelhante ao natural. Foi desenvolvido pela 
empresa Carl Zeiss, na cidade alemã de Jena, por 
volta de 1968.

Nessa época, o governo da Alemanha  
Oriental enviou alguns equipamentos ao Brasil 
como pagamento de uma dívida antiga. No 
montante haviam alguns Spacemasters, 
um deles deu origem ao Planetário da 
UFG.

Isso aconteceu através do 
Professor José Ubiratan de 
Moura, que lecionava 

a disciplina Cosmografia na UFG, e solicitou ao 
Governo Federal um telúrio.

Para sua surpresa, recebeu um planetário 
Spacemaster. Assim teve início a história do 
primeiro Planetário do Centro-Oeste, o terceiro 
do Brasil e décimo quarto da América Latina.

Além disso, o Planetário UFG foi o primeiro 
a inaugurar um Spacemaster no Brasil, sendo o 
mais antigo em funcionamento no país.

No Planetário da UFG as projeções 
são analógicas, ao modo dos 

p l a n e t á r i o s  ó p t o - e l e t r o -
mecânicos, capazes de simular 

a s t r o s  e  s e u s  m o v i m e n t o s 
a p a r e n t e s  c o m  p r e c i s ã o  e 

satisfação estética.
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Até mesmo alguns projetores atuais não 
conseguem alcançar a qualidade de simulação 
do céu noturno deste equipamento de 50 anos.

O Spacemaster possui funções que permitem 
a representação didática do céu.

 

Através dessa ferramenta, os planetaristas 
criam e lecionam sessões educacionais: as sessões 
de planetário.

Essas sessões são apresentações audiovisuais 
que visam o ensino de conhecimentos científicos 
sobre os astros,  fenômenos e conceitos 
astronômicos.

São as principais atividades dos planetários 
e contribuem para educação e difusão da 
Astronomia de um modo didático, sensorial e 
emocionante.

O Planetário da UFG realiza sessões há 50 
anos, quase diariamente, para estudantes de 
escolas públicas e privadas, contribuindo para 
a complementação de conteúdos trabalhados 
pelos professores em sala de aula. Aos fins de 
semana, o público em geral é recebido em um 
evento que se tornou tradição na rotina cultural 
da cidade de Goiânia.
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Visualizando uma história
Como expressão da imagem de uma instituição, 

são desenvolvidos estilos, conceitos e símbolos 
para representá-la: a identidade visual.

Muitas instituições nunca tiveram ou não 
seguem um plano formal de identidade visual, 
como era o caso do Planetário da UFG. Entretanto, 
mesmo assim, suas identidades existem.

A história, o comportamento social, os 
registros de comunicação, fotografias antigas e 
vários outros elementos podem indicar um pouco 
das visualidades adotadas por uma instituição 
durante sua existência.

Essa identidade está principalmente 
expressa na sua logomarca, em suas variações e 
transformações ao longo do tempo.
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O processo de documentar e revisitar esses 
materiais auxilia na construção de um projeto 
de identidade visual que não desconsidera sua 
ancestralidade e, ao mesmo tempo, busca ser cada 
vez mais coerente, memorável e contemporâneo.

Infelizmente, não há muitos registros sobre as 
origens e ideias por trás da primeira logomarca do 
Planetário. Sabe-se que ela foi escolhida através 
de um concurso e foi criada por um estudante da 
antiga Escola de Artes da UFG, atual Faculdade 
de Artes Visuais.

Essa marca foi implementada na primeira 
metade dos anos 80. O estilo minimalista da 
estrutura do Planetário, associada a figuras 
geométricas e l inhas curvas,  gerou uma 
composição icônica que expressou os elementos 
mais marcantes da sua identidade: sua arquitetura 
e a Astronomia.

A força deste símbolo atravessou décadas 
e seus elementos essenciais permanecem 
integrando a marca do Planetário ao longo do 
tempo.
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Em 2012, a marca foi reconfigurada pelo 
Professor Juan Bernardino Marques Barrio, 
antigo diretor do Planetário. Essa se tornou a 
versão mais popular e com mais variações.

Apresenta o símbolo original acompanhado 
das constelações de Órion e do Cruzeiro do Sul. 
O nome da instituição é organizado em uma 
tipografia diferente, e todos esses elementos são 
posicionados no interior de um semicírculo preto.

Após o falecimento do Professor Juan em 2017, 
o Planetário foi renomeado em sua homenagem: 
“Planetário Juan Bernardino Marques Barrio”. A 
logomarca foi revista para conter o novo nome da 
instituição por extenso. Porém, a logo feita por 
Juan continuou a ser utilizada em grande parte 
das ocasiões.
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Em 2019, surgiu a necessidade de adaptação 
da marca do Planetário, visando sua modernização 
e o amadurecimento de suas transformações. 
Neste período, surgiram algumas versões 
temporárias que acabaram desencadeando a 
revisão da identidade visual da instituição como 
um todo.
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Visualizando o futuro

A nova identidade visual do Planetário 
celebra sua história: enaltece sua arquitetura, 
o Spacemaster com seu magnífico céu noturno 
projetado na cúpula, além de explanar seu eterno 
compromisso social com a Astronomia.

A autorreferência, os valores da educação 
e a simplicidade comunicativa determinaram os 
princípios estéticos que revitalizaram e guiaram 
a construção dessa identidade visual.

Em especial, a conectividade constante 
do Planetário com a sociedade determinou as 
diretrizes desse projeto, que têm por objetivo a 
constituição de uma imagem coesa e comunicações 
esteticamente agradáveis, simples e acessíveis.

Goiânia
16,6869°S 

49,2648°O

23 de outubro de 1970 
19:00 (UTC -03:00)
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Marca
Reformulada em um estilo geométrico 

minimalista, a nova marca leva adiante o 
processo de simplificação perceptível nas suas 
antecessoras. Agora, em um nível ainda mais 
essencialista e harmônico.

Minimalista, apenas os elementos mais 
potentes prevalecem: a estrutura do Planetário 
e a trajetória curvilínea que o transpassa.
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Esse design segue os parâmetros da marca da 
UFG: os elementos gráficos possuem dimensões 
relativas e os espaços entre elas seguem a sua 
normativa. Isso garante que, quando usadas em 
conjunto, haverá harmonia visual entre elas.

A marca do Planetário UFG possui diversas 
variações cromáticas que compõem esta 
identidade visual. Entretanto, indica-se o uso 
mais frequente das versões em preto e branco 
acompanhadas pela marca da UFG.

Todas as marcas oficiais e prontas para uso 
estão disponíveis para download clicando aqui.

https://planetario.ufg.br/p/38326-identidade-visual-planetario-ufg
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Cromática
 
A paleta escolhida tem como inspiração 

o céu noturno e o Spacemaster, os principais 
componentes visuais do Planetário.

O céu estrelado criado pelo Spacemaster é 
uma projeção, portanto, é produzido por jogos 
de luz e escuridão.

Esses elementos são aqui traduzidos nas 
cores preta e branca: os estados cromáticos mais 
básicos e, talvez, as cores mais presentes em 
imagens astronômicas e demais representações 
associadas ao cosmos.

A combinação agradável dessas duas cores 
contribui para as escolhas minimalistas da 
identidade visual, podem ser facilmente usadas 
para compor representações diversas e dão base 
para as outras cores que integram a paleta.
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 O Spacemaster se destaca em meio às suas 
projeções. Ele está no coração do Planetário e, 
possivelmente, é a imagem mais marcante para 
os visitantes.

Do mesmo modo, a cor que mais se destaca 
na paleta é o Azul Spacemaster, inspirado na 
cor real do projetor. O azul do Spacemaster é 
bastante complexo e muda em seus constantes 
jogos de luz e escuridão. Isso é expresso pela 
diversidade tonal disponível na paleta, que pode 
ser usada em situações diversas.

Grafite fecha a paleta. Uma cor de base, 
que recebe bem o Azul Spacemaster e também 
funciona como equilíbrio cromático ao alto 
contraste entre preto e branco.

Essa cor também está disponível em variações 
tonais para ampliar as suas possibilidades de uso.
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Fonte
A marca do Planetário da UFG é composta 

pela fonte Lato. Ela tem um estilo simples, 
moderno e representa tipograficamente os 
aspectos desta identidade visual. Essa fonte pode 
ser instalada clicando aqui.

Em materiais produzidos para o Planetário 
da UFG, Lato deve ser sempre a fonte principal. 
Lato Black serve para títulos e destaques. Lato 
Regular para textos normais. As versões Hairline, 
Light e Italic devem ser evitadas ou usadas com 
cautela.

Caso, porventura, haja a impossibilidade 
do uso desta fonte, Arial é a alternativa. Ela é 
bastante similar à fonte oficial, e está disponível 
na grande maioria dos principais softwares.

https://planetario.ufg.br/p/38326-identidade-visual-planetario-ufg
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Aplicação
As diretrizes de aplicação servem para garantir 

a integridade formal, estética e conceitual da 
logomarca. Elas devem ser seguidas em todos os 
casos de utilização da marca, exceto em situações 
específicas, consentidas pela diretoria do 
Planetário – como em campanhas institucionais 
que demandem a estilização da logo de modo 
temporário.

A logo deve ser usada em sua totalidade: 
ícone e nome juntos. O uso separado desses 
elementos é indicado apenas em situações 
especiais e mídias, em que a marca do Planetário 
esteja em constante evidência, exemplo: fotos de 
perfil ou capas das páginas oficiais da instituição 
nas redes sociais.

Na maior parte dos casos, deve-se utilizar 
a logo do Planetário acompanhada pela marca 
da UFG. Visando a integridade de ambas, use 
apenas as marcas prontas, disponívei aqui.

https://planetario.ufg.br/p/38326-identidade-visual-planetario-ufg
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Nenhum outro elemento deve ser posicionado 
muito perto das logomarcas. Isso é chamado: 
área de exclusão. Utilizamos a mesma medida 
estabelecida nas diretrizes da marca da UFG.

Essa área já está delimitada nas logomarcas 
oficiais disponibilizadas: os limites das imagens, 
visíveis apenas em programas de edição, servem 
como guias que indicam a área de exclusão.

Veja um exemplo de como respeitar a área 
de exclusão:

A marca não possui tamanho máximo de 
uso, mas seu tamanho mínimo deve respeitar a 
legibilidade das palavras Planetário e UFG, bem 
como deve garantir a integridade dos espaços 
entre as formas que compõem os ícones.

Preze por uma visualização agradável, com 
contraste entre a logo e a imagem de fundo, para 
não prejudicar seu destaque e legibilidade.

Jamais achate, deforme, descaracterize ou 
estilize a logo. Utilize sempre as imagens oficiais 
disponíveis no site do Planetário.

https://planetario.ufg.br/p/38326-identidade-visual-planetario-ufg
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Materiais gráficos
As propostas de composição de materiais 

gráficos são imprescindíveis para garantir uma 
coerência comunicativa da instituição.

Em materiais de produção externa, em 
que o Planetário é coorganizador, parceiro, 
participante ou apoiador, siga obrigatoriamente 
apenas as recomendações de aplicação da 
logomarca anteriormente dispostas. As demais 
recomendações são opcionais.

Em casos de materiais produzidos para o 
Planetário, dê preferência para composições 
minimalistas. Indicamos o uso de fundos escuros 
e letras brancas, como o caso deste Manual. 
Porém, esta não é uma regra e vai depender da 
situação.

A comunicação deve ser simples e direta, 
prezando pela inclusão e acessibilidade social à 
mensagem. 

Utilize as fontes indicadas: Lato ou Arial. 
O uso de outras fontes deve ser evitado em 
textos comuns e materiais institucionais de longa 
duração. Estão abertas exceções para ocasiões 
pontuais que demandem uma tipografia especial 
– como no caso de alguns títulos, nomes de 
eventos e de sessões.

Privilegie o uso das cores da paleta, porém, 
caso haja necessidade, poderão ser usadas 
outras cores com sabedoria. Tente combinar, em 
destaque, apenas duas ou três cores diferentes, 
preferencialmente preto, branco e mais uma cor.

E o mais importante: seja criativo e busque 
inspiração nas visualidades extraídas do 
Planetário, de sua história e da cultura visual em 
torno da Astronomia.

Assim, seguimos na tentativa de difundir uma 
identidade cada vez mais concisa, democrática 
e memorável.
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