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CONCEITO

O objetivo do manual de identidade Visual (MIV) é estabelecer um 
padrão visual para a Fundação Cultural Palmares, preservando uma 
unidade gráfica da instituição. O MIV tem por objetivo apresentar de 
maneira simples e clara a identidade visual bem como suas regras para 
a utilização dos materiais de divulgação promocionais e institucionais.

 O propósito é a garantia do uso correto do logo e dos elementos 
visuais no dia a dia da instituição.  As artes gráficas deverão prezar pela 
objetividade e pelo NÃO uso de estereótipos. Menos é mais. Menor 
quantidade de texto possível, priorizando por chamar a atenção do 
leitor e convidando-o a ler o texto da postagem ou do site para obter 
maiores detalhes da informação. 

O material desenvolvido poderá ser uma arte gráfica ou vídeo com a 
composição dos elementos, previstos no Manual de Identidade Visual 
da FCP, a depender das orientações conceituais e do valor - notícia. 
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A LOGOMARCA

A assinatura visual da Fundação Cultural Palmares foi construída em 
cima de uma logo que busca transmitir três conceitos: Transformação, 
modernidade e nacionalidade. 

Com esses três conceitos definidos, a logo foi desenvolvida. A logo, não 
é pautada somente pelo grafismo, ela possui, sobretudo, significado de 
abrangência, concatenando anseios, preservação de valores culturais 
e o desejo de atingir nossa nobre missão institucional e a logo deve 
preferencialmente ser aplicada com suas cores institucionais, sobre 
fundo branco e respeitando as proporções originais entre os elementos 
que constituem a marca. 

1. Descrição

Você pode fazer o download dos 
arquivos da logo no site www.
palmares.gov.br

Símbolo
Logotipo
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A bandeira do Brasil e suas formas e cores foram 
o ponto de partida em todo o processo criativo. 
Partimos da desconstrução do losango amarelo em 
campo verde, que traz no centro a esfera celeste azul 
e suas 27 estrelas.

 O mesmo losango, quando dividido ao meio, 
formam duas letras A , sendo que cada uma ganhou 
as cores verde e amarelo, seguindo obrigatoriamente 
os valores da paleta CMYK e Pantone, conforme 
determinados na bandeira brasileira. A palavra 
PALMARES – excluindo-se os “As” personalizados – 
aparece em Caixa Alta e na tipologia Verdana Bold. 
As palavras FUNDAÇÃO CULTURAL aparecem na 
tipologia Verdana Regular.

2. Construção
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A margem de segurança é o distanciamento mínimo 
que a logo deverá ser usada em relação aos demais 
componentes visuais. 

A ideia é preservar a logo em relação às outras 
marcas e elementos visuais que possam interferir na 
sua leitura.

3. Margem de segurança

1/2x



8 

O logo só tem dois tipos de arranjo para ser usado 
em relação à disposição do símbolo com o logotipo.

4. Arranjos

Essa maneira de arranjo 
não pode ser utilizada, se 
restringindo somente as 
duas opções acima.
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A logo em sua versão original deve ser sempre 
priorizada, sendo usada sempre que possível. Porém, 
existem situações em que o seu uso nas cores originais 
é inviabilizado. Com isso, surge a necessidade de 
usar-se o logo em sua variação cromática. 

As variações cromáticas permitidas na utilização 
do logo são as variações em preto e branco, sendo 
recomendado o uso delas em fundos verdes ou 
amarelo ou em fundo próximo às cores verde e 
amarelo do logo.

5 . Variações Cromáticas

O logo da Fundação Cultural Palmares pode 
ser aplicado em variados fundos, porém é 
preciso ter atenção quanto à legibilidade.
 Perante o exposto, surge a alternativa das 
versões monocromática a qual deve ser 
usada a fim de garantir o contraste, quando 
as versões coloridas não forem adequadas.
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Mínimas dimensões que garantem 
a legibilidade do logo.

6. Redução

1 cm

Tamanho minimo 
em que o logo 
pode usado é em 
1 cm
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Quando for aplicar o logo nas peças de comunicação, 
é importante ficar atento quanto aos usos indevidos, 
às alterações e às distorções que não são permitidas. 

Observando se, a forma das cores e seus elementos 
estão sendo empregados da maneira correta.

7. Erros na aplicação e contrução do logo

1. Não Distorcer

3. Não refletir 2. Não aplicar 
efeitos
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4. Não aplicar sombreamentos 5. Não alterar a proporção 
simbolo e logotipo

7. Não rotacionar nem inclinar6. Não alterar as cores 
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PALETA DE CORES
As cores selecionadas foram pensadas em duas categorias, as cores 

institucionais da Fundação e as cores temáticas, para posts de divulgação, 
curiosidade/personalidades e homenagens, a paleta de cor ajuda a 
criar uma maior liberdade no momento de elaboração do material e a 
conectar o assunto abordado com a temática estabelecida. 

As cores institucionais são relacionadas diretamente a assuntos da 
FCP, podendo ser usadas em todas as peças, independente do assunto 
abordado, estando presente obrigatoriamente nas peças gráficas 
institucionais, já as cores temáticas são especificas para cada tema, já 
descritas acima. 

Para cada uma das cores, existem códigos que devem ser usados como 
guia para a composição da peça. 

• Impressões (CMYK) 
•  Visualização em tela (RGB)
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A paleta de cor institucional é 
composta pelos tons da bandeira 
do Brasil, usando o verde, o amarelo 
e o azul da bandeira, bem como as 
cores branca e preta puras.

1. Institucionais

CMYK: 2/9/91/0
RGB:FFDF00

CMYK: 82/7/99/0
RGB:#009C3B

CMYK: 100/83/0/0
RGB:#0A31A6

CMYK: 91/79/62/97
RGB:#000000

CMYK: 0/0/0/0
RGB:#FFFFFF
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A paleta de cor temática é composta por três grupos, 
personalidades negras/curiosidades, homenagens e 
fatos históricos/editais.

2. Temática

CMYK: 76/94/0/0
RGB: #7200A3

CMYK: 23/17/18/1
RGB: #CCCCCC

CMYK: 49/39/38/20
RGB: #808080

CMYK: 0/40/21/0
RGB: #FFB3B3

CMYK: 26/26/44/7
RGB: #BFAF8F

CMYK: 86/100/30/26
RGB: #441A57

CMYK: 91/100/31/31
RGB: #3D0057

CMYK: 90/100/41/60
RGB: #280F33

CMYK: 37/58/46/36
RGB: #805959

CMYK: 61/72/73/86
RGB: #261201

CMYK: 44/58/81/58
RGB: #594123

CMYK: 36/44/62/30
RGB: #8C7354
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TIPOGRAFIA AUXILIAR
Os materiais gráficos da FCP deverão conter os textos em fontes 

tipográficas especificas, as quais não têm relação com a tipografia usada 
no logotipo. 

Para os textos de maior destaque e mais curtos, a fonte a ser usada é a 
“Lato” e suas variações, já nos textos mais extensos, a fonte tipográfica 
a ser usada é a “Lora” e suas variações.

Ambas as fontes tipográficas Lato e 
Lora estão disponíveis para download 
no “google fonts”.
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Uso exclusivo em 
títulos e informações 
de destaque.

Uso para textos de apoio,             
subtítulos, chamadas, descrições 
e textos corridos de forma geral.

LATO REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$@#?!:
LATO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$@#?!:
LATO BLACK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$@#?!:

LATO LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$@#?!:

Lora Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$@#?!:

Lora Medium Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$@#?!:
Lora Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$@#?!:

Lora Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$@#?!:
Lora SemiBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$@#?!:
Lora Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$@#?!:

O estilo específico de 
fonte para textos de 
apoio ficam a critério 
do responsável pela a 
criação da peça.
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ELEMENTOS GRÁFICOS
A construção dos materiais de comunicação visual 

da FCP conta com elementos próprios da instituição. 
Esses elementos trazem consigo as características 
geométricas da bandeira do Brasil, ou seja, a bandeira 
do Brasil é o grande protagonista, nesses elementos, 
são usadas variações de losango e círculos, com base 
nas paletas de cores já estabelecidas.
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São representações simples das diferentes 
temáticas das peças de comunicação. Os 
pictoramas temáticos só podem ser usados 
nos materiais gráficos do tema em questão. 

A ideia é que esses símbolos componham 
as peças, dando uma identidade a cada uma 
delas. Eles seguem uma ideia de ser: 

• Fácil de entender, transmitir a ideia de 
forma clara e sem ambiguidades

• Simples, usando o mínimo possível de 
elementos gráficos e cores 

• Visualmente consistente, garantindo 
um padrão visual.

1. Pictoramas

Padrão institucional Padrão temático para 
personalidades negras e 

curiosidades

Padrão temático para 
fatos históricos/Editais

Padrão temático para 
homenagens
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As padronagens foram criadas 
a partir das formas da bandeira 
do Brasil, respeitando a paleta de 
cor de cada um dos temas e a cor 
institucional. 

Portanto, foram criados dois 
grupos de padronagens: um grupo 
institucional e um grupo temático 
e cada um com suas características 
especificas.

2   . Padronagens
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Os grafismos da identidade são 
baseados no símbolo do logo, 
levando a estrutura do losango e 
do círculo para o preenchimento 
de espaços vazios no layout, além 
de e levar fluidez às peças de 
comunicação visual. Eles também 
podem ser usados para auxiliar o 
texto com caixas e fundo de textos.

3. Grafismos
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As peças da FCP possuem 
três possibilidades de fundos:  
Fotográfico, branco e colorido. 

Fundos pretos podem ser usados 
somente em casos de fotos que 
não preenchem todo o espaço da 
publicação. 

• Os fundos coloridos que podem 
ser usados são das cores da 
paleta de cor institucional 
(excluindo o preto) e das cores 
temáticas, procurando sempre 
uma harmonia da cor escolhida 
com a peça em questão.

4. Fundos Leitura confortavél 

Leitura desconfortavél Leitura desconfortavél 

Leitura confortavél 

Leitura confortavél 

Leitura desconfortavél Leitura desconfortavél 

Leitura confortavél 

Exemplos de 
como usar e não 
usar os fundos 
coloridos
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• Os fundos brancos são 
recomendados para o uso de 
peças que possuam muita 
informação visual, sendo 
preferencialmente usados em 
materiais institucionais. 

• Os fundos fotográficos devem 
ser usados para ilustrar alguma 
personalidade histórica, ou 
fato, alguma coisa relacionada 
à temática ou à instituição a 
fim de agregar a peça. O seu 
uso tem que ser coerente 
com o teor e o conteúdo dos 
materiais gráficos em que 
estão inseridos.
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Os elementos de apoio são 
utilizados para complementar o 
material gráfico criado, ajudando 
na composição das artes. 

A FCP usa de elementos de 
apoio, objetos geométricos, como 
o losango, triângulo, o círculo e o 
retângulo da bandeira do Brasil, 
explorando as diversas opções que 
essas formas geométricas dão.

5. Elementos de apoio
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ESTILO FOTOGRÁFICO
A fotografia, seja ela autoral ou de imagens cedidas, 

deverá seguir alguns padrões de captura e/ou 
tratamento, a fim de alcançar-se um visual mais 
homogêneo em nossas redes e site. Tornando a 
experiência do visitante mais agradável visualmente 
e imprimindo uma identidade única.

 
- Formato: 
• As fotografias a serem utilizadas na composição 

de material gráfico, preferencialmente deverão 
estar na HORIZONTAL e em resolução não menor 
que 1920x1080, no formato 16:9.

 –  Composição dos elementos: 
• Preferencialmente, os elementos ou o elemento 

principal, dispostos na imagem deverão estar 
dentro da regra dos terços.

 - Tratamento de cor: 
Todas as imagens usadas para composição dos 

materiais seguirão uma padronagem de tratamento, 
com o objetivo de alcançar uma similaridade visual 
harmoniosa nas mídias onde serão expostas e gerar 
uma relação do padrão com a informação contida. 

1. Padrão de cor para personalidades, históricas 
ou atuais, importantes para cultura negra:

• Nesse caso, temos um leque maior de 
possibilidades, uma vez que as imagens dessas 
personalidades históricas podem variar muito 
em sua cor ou na ausência dela, em alguns casos, 
as imagens são pinturas e em outros a resolução 
e a qualidade podem ser muito precárias.

• Recomenda-se então trabalhar na tonalidade de 
cor ou na temperatura da imagem. 
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2. Padrão de cor para Notas 
de Falecimento: 

• Preto e Branco, com ajustes 
leves de contraste; 

• Em caso de imagens escuras 
demais, realizar pequenos 
ajustes.
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COMPOSIÇÃO DAS PEÇAS
Todos os materiais gráficos desenvolvidos devem respeitar os princípios particulares à 

marca. Mantendo assim uma identidade visual, independente das dimensões do formato 
da mídia. Permitindo uma unidade visual independentemente do tipo de composição 
visual e peca que está sendo desenvolvida, isso facilita a criação dos materiais, bem como 
sua adequação para diferentes contextos.

Os materiais gráficos da FCP como estabelecido no estilo fotográfico, seguem a regra 
dos terços, que consiste na divisão do espaço de criação em nove quadrados/retângulos, 
exemplificada na próxima página. 

Quando não for possível usar as regras do terço por conta da área útil disponível, deve-se 
usar o grid centralizado, como exemplificado na próxima página.

1. Grid
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Divisão pela regra dos terços, 
criando nove unidades menores 
e quatro pontos de interesse 
aonde deverá está contido o 
assunto principal da peça. São 
nesses pontos que deve está 
posicionado o protagonista, 
sendo ele texto ou imagem.

Exceções feitas a peças de tamanhos 
fora do convencional, nos quais o foco 
e ponto de interesse é centralizado, 
garantindo um maior aproveitamento 
da área útil.

Os formatos da peça dificilmente 
fugirão da regra dos terços, ou 
seja, salvo alguns casos atípicos, 
não importando o formato da 
peça para que a regra dos terços 
funcione.

Em alguns projetos especificos, o 
ponto de interesse pode ser deslocado 
para cima ou para as laterais da arte. 
Buscando uma área útil mais usada 
e assegurando a legibilidade das 
informações mais importantes. Com 
exemplo temos totens e banners 
fixos.
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Na maioria dos formatos, o 
conteúdo deverá ser ajustado da 
seguinte forma:

Buscando ocupar a maior parte 
dos pontos de focos, o conteúdo de 
destaque deverá ocupar as áreas 
centrais e superiores, deixando 
a área inferior, para informações 
menos relevantes. 

Essa regra deve ser usada 
quando possível, porém ela não é 
obrigatória, podendo ser adaptada 
às necessidades do projeto.

2. Alinhamento e colunagem

PROTAGONISTA

TEXTO

Em artes feitas para as 
redes sociais como no caso 
do instagram, o ideal é que 
o espaço abaixo do grid seja 
destinado para possíveis 
informações de texto e logo.

IMAGEM
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O logo pode entrar na arte no formato de símbolo 
ou no logo por completo. Independente da forma 
que for entrar, ele deverá ser posicionado nos 
cantos das mídias. 

Nem todas as peças necessitam conter o logo, 
algumas postagens e peças promocionais não 
necessitam ter o logo.

Exemplo de como deverá ser 
feito a combinação dos elementos 
de uma de comunicação visual da 
FCP.

3. Posicionamento do 
logo na arte

4. Exemplo

Locais aonde o logo 
deve ser posicionado 
quando for usado.

Neste exmplo é usado 
elementos temáticos, 
no caso um exemplo 
temático de edital.

Local onde pode ser 
colocado o logo.

Uso da paleta de cor , padronagem 
especifica e tipografia para essa 
temática de edital.

EDITAL DE FOTOGRFIA
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