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Olá,

A Terravixta™ navega em busca de histórias inesquecíveis, eternizando memórias de lugares 
através de experiências lúdicas com produtos socio-ambientamentel responsáveis.
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VAGA VIVA 361 Sport

A3

FOLHA 1 DE 1ESCALA 1:50

Detalhamento:

REVISÃO:

MATERIAL: DIMENSÕES EM MILÍMETROS | mm

Projeto Executivo Completo

QNT: Acabamento: OBS:

PROJETO:

Modulo Teto

Modulo Janela

Modulo Parede

Modulo Piso

Modulo Alongador
Modulo Mesa
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VAGA VIVA 361 Sport

A3

FOLHA 1 DE 1ESCALA 1:100

Detalhamento:

REVISÃO:

MATERIAL: DIMENSÕES EM MILÍMETROS | mm

SERRALHERIA COMPLETA

QNT: Acabamento: OBS:

PROJETO:

soraya 
impressão 3d





PEQUENO

MINIATURAS
DE MADEIRA

GRANDE
MÉDIO

Os “Terravixtas” surgiram com a proposta de 
resignificar a palavra “Souvenir” no contexto 
carioca. Vinda do francês, a palavra significa 
“lembrança”, ou seja -  aquilo que faz recordar 
uma boa experiência de um lugar especial.

Daí nasceram as  nossas mini escultu-
ras sustentáveis para montar, como que-
bra-cabeças 3D das mais belas paisa-
gens do Rio feitas com madeiras  nativas 
brasileiras com origem documentada.

Elas chegam até o consumidor em plaqui-
nhas dentro de embalagens. Impressas 
com tintas orgânicas, elas vem com manu-
al incluso, e chegam ao mundo prontas pra 
caber com facilidade na mala do viajante.

Quebra-cabeças 3D dos 
mais belos monumentos  
do Rio de Janeiro.

*Os pequenos já 

vem montados 

dentro da 

embalagem!



*O nosso Maracanã foi 
inspirado no seu formato 
original de 1950!

PRONTAS PRA
VIAGEM
Fabricação
Feitos com tecnologia de ponta em 
máquinas de corte à laser (CNC – 
ComputerNumeric Control), as peças 
e sua montagem se dão de maneira 
simples e extremamente rápida, sem 
necessidade de ferramentas ou cola.

Material:
- Compensado de madeiras  brasileiras, 
com DOF (documento origem florestal).
- Resina de Mamona
- Embalagem em papel não alvejado  
impresso com tinta orgânica de cacau 
com canela.
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GRANDES MÉDIOS PEQUENOS



EMBALAGEM
CATAVENTO
Temos o prazer em dizer que a Terravixta 
recebeu a menção honrosa do concurso 
“Alimente-se de Design” - realizado 
pelo Istituto Europeo di Design do Rio 
de Janeiro - na categoria embalagens 
com o projeto “Catavento”
 
As peças ficam em exposição durante 
o ano de 2015 no IED Rio de Janeiro , 
IED São Paulo e na galeria brasileira da 
“Expo Milano”, Milão, Itália.



POSTAIS DE
BAMBU
Feitos a partir de finíssimas lâminas 

de bambu mosso contraplacadas, 

com espessura de 0,8mm, os pos-

tais da Terravixta são mini capsulas 

de conhecimento para destacar e 

montar, e podem retratar todos os 

tipos de ideias tridimencionais que 

você pode imaginar!

*Produzidos com ou sem embala-

gem, nosso postais tem diversas 

opções de personalização.

Tamanho: 11x16 cm
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MINIATURAS DE MADEIRA

T A M A N H O S
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*Sempre podemos personalizar as peças e as embalagens dos produtos, 

de acordo com as necessidades do cliente. Você quem manda! :)



PROJETOS
ESPECIAIS

Dispomos de uma SUPER equipe 
composta por designers, engenheiros 
e consultores preparados para 
atender às necessidades exclusivas 
do seu projeto! 

Todas as nossas soluções estão 
pautadas em princípios de comércio 
justo e sustentabilidade.

Brinde Oficial Copa do 
Mundo FIFA 2014

Criação e desenvolvimento 
de produtos sob demanda.

# Look and Feel - Grafismo em madeira desenvolvido para a Copa do Mundo 2014 da FIFA. 11



Dimensões
Fechado
A: 0,5cm
P: 21,5cm
L: 15cm

Aberto
A: 4cm
P: 21,5 cm
L: 30,5cm

MINIATURAS
DE PAPEL

Os primeiros Estádios brasileiros feitos em 
miniaturas de papel, réplicas perfeitas dos 
Estádios sede da Copa do Mundo 2014. 

São folders Pop Up produzidos no Brasil, 
feitos com carinho e responsabilidade pelo 
o meio ambiente e impressos com tinta de 
soja em papel certificado FSC.

A faca é personalizável podendo ser aplicada 
a qualquer novo projeto arquitetônico.

Fabricação
Produzidos junto com gráficas especializadas em 
Pop Up desenvolvemos folders impressos com 
papel FSC, tinta de soja e faca personalizada dos 
estádios da Copa do Mundo 2014.

Material
- Papel FSC

- Tinta de Soja

- Capa com Soft touch

Réplica dos estádios da 
Copa do Mundo 2014 
em folder Pop Up. 

ESTáDIO
MARACANã

ARENA 
CORINThIANS

ARENA
FONTE NOVA

ARENA 
DAS DUNAS

ESTáDIO MANé 
GARRINChA

ARENA
AMAzôNICA, 

ARENA 
PANTANAL

ESTáDIO
BEIRA-RIO

ESTáDIO
CASTELãO

ARENA 
PERNAMBUCO

ARENA DA 
BAIxADA
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PROJETOS
ESPECIAIS

Um projeto especial feito para 
a Foz águas 5, uma empresa do 
grupo Odebrecht responsável pelo 
tratamento sanitário de grande parte 
da cidade do Rio de Janeiro.

Ficamos felizes em poder colaborar 
com as metodologias educativas 
que ensinam a importância do 
saneamento básico para a melhora 
da qualidade de vida da população.

Foz Águas 5

Criação e desenvolvimento 
de produtos sob demanda.
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PROJETOS
ESPECIAIS

Feito para o Jogos Cariocas de 
Verão, um super evento que valoriza 
18 modalidades esportivas não-
olímpicas.
O projeto da peça foi desenvolvido 
e produzido com compensados de 
madeira Imbuia, Tauari e Marfim, 
além da caixa de acrílico reciclado. 
Utilizamos softwares de modelagem 
paramétrica para sua concepção ,e 
posteriormente a fabricação digital 
de corte à laser, que depois foram 
colados um a um, de modo artesanal.

Jogos Cariocas de Verão

Criação e desenvolvimento 
de produtos sob demanda
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PROJETOS
ESPECIAIS

A pedido da ALERJ desenvolvemos 
uma obra especial para presentear um 
governante internacional. Orgulho de 
representar simbolicamente a nossa 
cidade, e estar presente como um 

produto da diplomacia  brasileira.
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Atendemos o desafio da NIKE Brasil 
para desenvolver um produto único 
- o nosso Pão de Açúcar dentro de 
uma caixa de acrílico reciclado com 
base de bambu orgânico.

ALERJ
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro

NIKE Brasil



PROJETOS
ESPECIAIS

O troféu do Prêmio Brasil Criativo foi 
desenvolvido a partir da vontade de 
unir os elementos que contextualizam 
a premiação: Criatividade, Inovação, 
Sustentabilidade, Diversidade Cultural 
e Empreendedorismo.

Feito com tecnologia de impressão 
3D - pela Koios - e madeiras de 
demolição de antigos casarões do Rio 
- pela oficinaethos - meios de utilizar 
materiais e processos ecologicamente 
responsáveis com o meio ambiente e 
alta qualidade de produção.

Troféu do Prêmio Brasil 
Criativo

Criação e desenvolvimento 
de produtos sob demanda.

# Troféu Premio Brasil Criativo | Impressão 3D em PLA com base de Peroba do Campo, madeira de demolição. 16



PROJETOS
ESPECIAIS

Projeto de Comunicação e cenografia 
do Festival Veraneio de 2014 e 2015, 
com desenvolvolvimento baseado 
em homenagem à Região Serrana do 
Rio de Janeiro.

A obra Dedo de Deus foi feita 
somente utilizando encaixes em 
madeira, onde as 27 peças montadas 
medem cerca 2 metros de largura com 
1,8 de altura e 0,8 de profundidade.
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Festival Veraneio
Oi Futuro Ipanema

Criação e desenvolvimento de 
cenografia e identidade visual.



PROJETOS
ESPECIAIS

o desenho da peça “pão de Coco” 
vem da vontade de trabalhar com o 
resíduo descartado do pós consumo 
da água de coco, muito consumido 
em todo território brasileiro..

sua fibra forte e de tonalidade es-
cura fazem do material uma interes-
sante oportunidade de quebrar as 
barreiras do “upcycling”, ao mesmo 
tempo que transmuta a forma do fa-
moso monumento do pão de Açúcar, 
revelando sua bela topografia geo-
métrica.

para dar leveza a peça e aproveitar 
ao máximo os materiais das chapas, 
buscamos na miscegenação e sin-
cretismo da “Antropofagia Cultural” 
- disseminada por oswald de Andra-
de em 1928 - a lógica da matrioshka 
russa, que engloba dentro de si ver-
sões menores da mesma.

Pão de Fibra de Coco

18# Pão de Açúcar feito em fibra de coco | Corte feito por router CNC.



PROJETOS
ESPECIAIS

Terravixta mAsp - museu de Arte de 
são paulo Assis Chateaubriand , um 
museu para chamar seu.

monte o sua própria escultura 
como um quebra-cabeças 3d 
do mais famoso museu de arte 
contemporânea de são paulo, 
disponível para encomendas de 
brindes coorporativos.

MASP - São Paulo

19# Museu de Arte de São Paulo | Miniatura de maquete em madeira do MASP.



PROJETOS
ESPECIAIS

primeiros estudos para o Terravixta 
mAC - museu de Arte Contemporânea 
de Niterói, eternizando o monumento 
do mestre oscar Niemeyer nas 
miniesculturas 3d da Terravixta.

monte o sua própria escultura como 
um quebra-cabeças 3d, disponível 
para encomendas de brindes 
coorporativos.

MAC - Niterói

# Museu de Arte Contemporânea de Niterói || Miniatura de maquete em madeira do MAC. 20



Obrigado pelo seu tempo!

w w w . T E R R A V I x T A . C O M


