




Olívia tem raiz. 
Tem história para contar.

A marca Olivia Revestimentos Sustentáveis nasceu da paixão e envolvi-
mento com a terra do sul do estado de Santa Catarina, tendo-se aqui terra 
como o solo, as pessoas, as tradições. 

Vem de longe a importância do uso da argila na região, iniciando com os 
índios carijós e aperfeiçoando com os imigrantes italianos, estes produ-
zindo desde os primeiros e tradicionais tijolos maciços, ainda na época da 
colonização, até os usados hoje na Arquitetura. 

Ao se passar por essas terras, a paisagem marcada pelas chaminés fume-
gantes das olarias artesanais mostra trabalho, marca territórios, anuncia 
técnicas rudimentares. Nelas, ainda a mão do homem se faz necessária. 
Delas, das mãos do homem, o maior valor da marca. E, no caso da Olívia 
Revestimentos Sustentáveis, o resgate de uma tradição de família.

Nossos revestimentos são feitos com a terra da terra e 
com a paixão que essa terra carrega pelo que tem, pelo 
que é. Com peças únicas, feitas à mão ou em processo 
onde a ação humana ainda se faz presente, a marca já 
nasce com personalidade forte. 

Imagens Ilustrativas
Todas as imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas, captadas sob diferentes incidências de luminosidade. Pode haver variações em relação ao produto real.



TERRA 
NATURA

PRODUTOS
Origens

Memória Trama
Memória Foglia

Com textura marcante, Terra Natura carrega em cada peça toda a energia e 
rusticidade da terra manuseada por mãos apaixonadas. Feitas à mão, uma a uma, 

trazem toda a força e a beleza da peça única e da terra que a compõe. Seus tons 
traduzem a argila como ela é, modificada pela ação do fogo.





TERRA NATURA

ORIGENS

Dimensões

24 x 11 cm

Origens resgata a tradição dos tijolos feitos à mão.  Com rusticidade distinta, traz a história 
e a força de um povo. De efeito inigualável, carrega a energia da terra manuseada por mãos 
apaixonadas, o diferencial da peça única e das cores da terra que a compõe. Seus variados tons 
traduzem a argila como ela é, modificada pela ação do fogo.

Tipo
Produtos feitos à mão, peça por peça.

Particularidades
Textura rústica, pelo manuseio e efeito de materiais de reuso em sua composição. Peças com 
características únicas, não uniformes. Cor natural da mistura de argilas, resultando em efeito 
mesclado naturalmente pela ação do fogo. Pede cuidados especiais na colocação: quanto mais 
misturadas as peças, mais natural a composição e melhor o resultado. 





TERRA 
NATURA

MEMÓRIA

PRODUTOS
Memória Trama
Memória Foglia

Memórias materiais e memórias afetivas valorizam essa linha, que traduz a 
legitimidade e a verdade das belezas naturais da região e do talento das mãos 

habilidosas de quem é da terra, materializados em cada peça. Compõem essa li-
nha as formas naturais de folhas da flora local e a força das tramas das antigas 

sacas de grãos, usadas até hoje, eternizadas em marcante relevo sobre a base 
do produto, que traz o tom natural da mistura das argilas, modificada pela ação 

do fogo. Para a produção das peças, são utilizados fragmentos autênticos dos 
materiais que as inspiram.





TERRA NATURA MEMÓRIA

FOGLIA

Dimensões

24 x 11 cm

Traz o delicado relevo de folhas da flora local sobre a base natural. As estampas são aleatórias, 
fragmentadas, transpassando detalhes únicos de cada folha utilizada na composição.

Tipo
Produtos feitos à mão, peça por peça.

Particularidades
Produto com a impressão do material sobre base natural, resultando em delicado relevo. Pode 
ser utilizada compondo painel com a peça base ou em painel único, somente com peças decora-
das. Pede cuidados especiais na escolha das peças antes da colocação: quanto mais misturadas, 
mais natural a composição e melhor o resultado. Peças vendidas unitariamente. 





TERRA NATURA MEMÓRIA

TRAMA

Dimensões

24 x 11 cm

Resgata a força das antigas sacas de grãos, usadas até hoje para acondicionamento e transpor-
te de produtos.  As estampas são aleatórias, fragmentadas, marcada pelo uso de resíduos deste 
tipo de embalagem, trazendo, bem além da textura, pedaços da história do homem do campo. 

Tipo
Produtos feitos à mão, peça por peça.

Particularidades
Produto com a impressão do material sobre base natural, resultando em marcante relevo, por 
vezes com aspecto de “inacabado”. Pode ser utilizada compondo painel com demais peças da 
linha ou em painel único. Pede cuidados especiais na escolha das peças antes da colocação: 
quanto mais misturadas, mais natural a composição e melhor o resultado. 





TERRA 
CATARINA

PRODUTOS
Carvoeira

Ferrosa
Natural

Mesclada

Produzido com a ação do homem, o revestimento traz toda a energia e a beleza 
da terra e seus tons naturais, ressaltados pela ação do fogo, não sem antes 

repousarem. A tonalidade não uniforme, de variação mais ou menos intensa, 
soma movimento ao conjunto. 





TERRA CATARINA

CARVOEIRA

Dimensões disponíveis

22,5 x 5 cm
22,5 x 6,5 cm

Inspirada no tom inesperado do carvão mineral, o chamado Ouro Negro. Marcante, a peça ho-
menageia o pioneirismo da extração deste minério tão importante para a economia da Região 
Sul. Remete aos famosos tijolos londrinos, trazendo um estilo cosmopolita. 

Tipo
Produto extrusado.

Particularidades
Variação pontual de tons no painel. 





CASACOR RS 2018 | Garagem do Motociclista | Marcelo Oliveira.
Terra Catarina Carvoeira (22,5 x 5 cm). 
Fotos: Carlos Edler.





CASACOR Florianópolis SC 2018 | Espaço Intelbras: Viva o Instante | Rico Mendonça.
Terra Catarina Carvoeira (22,5 x 5 cm).
Fotos: Ronaldo Azambuja.





TERRA CATARINA

FERROSA
De coloração mais intensa, acobreada, Ferrosa traz uma explosão de cor pela exposição mais 
acentuada das peças ao fogo e ao oxigênio, ressaltando a cor do óxido de ferro presente na 
argila. Cheia de personalidade, resgata a marca da imigração europeia na região e as primeiras 
olarias. 

Tipo
Produto extrusado.

Particularidades
Pouca variação de tons no painel. 

Dimensões disponíveis

22,5 x 5 cm
22,5 x 6,5 cm





MOSTRA ELITE DESIGN RS 2018 | Loft do Jovem Europeu | Michel Keller.
Terra Catarina Ferrosa (22,5 x 5 cm).
Fotos: Eduardo Eliotti.





TERRA CATARINA

NATURAL
A coloração da Terra Catarina Natural é resultado do controle do fogo sobre a argila, conseguin-
do um tom levemente rosado, formando um painel mais uniforme, aquecendo os ambientes de 
forma agradável.  

Tipo
Produto extrusado.

Particularidades
Pouca variação de tons no painel. 

Dimensões disponíveis

22,5 x 5 cm
22,5 x 6,5 cm





TERRA CATARINA

MESCLADA
Expressão máxima da argila sob a ação do fogo, resultando em efeito diferenciado de tons, 
resgatando toda beleza da terra, trazendo movimento ao conjunto. Remete ao estilo das antigas 
casas mais simples, hoje ganhando ares de sofisticação.

Tipo
Produto extrusado.

Particularidades
Grande variação de tons no painel. Pede cuidados especiais na colocação: quanto mais mistura-
das as peças, mais natural a composição e melhor o resultado.

Dimensões disponíveis

22,5 x 5 cm
22,5 x 6,5 cm





TERRA NATURA TERRA NATURA MEMÓRIA

ORIGENS
Tipo

Produto feito à mão, peça por peça.

Particularidades
Textura rústica acentuada pelo efeito do manuseio e pela 
reação dos materiais de reuso em sua composição. Peças 

com características únicas, não uniformes. Cor natural 
da mistura de argilas, resultando em efeito mesclado 

naturalmente pela ação do fogo. Pede cuidados especiais 
na colocação: quanto mais misturadas as peças, mais 

natural a composição e melhor o resultado.  

Dimensões (largura x altura)
24 x 11 cm                                           

FOGLIA
Tipo

Produto feito à mão, peça por peça.

Particularidades
Produto com a impressão de folhas da flora 

local sobre base natural, resultando em delicado 
relevo. Pode ser utilizada compondo painel 

com a peça base ou em painel único, somente 
com peças decoradas. Pede cuidados especiais 

na escolha das peças antes da colocação: 
quanto mais misturadas, mais natural a 

composição e melhor o resultado. Peças vendidas 
unitariamente. 

Dimensões (largura x altura)
24 x 11 cm                                           

TRAMA
Tipo

Produto feito à mão, peça por peça.

Particularidades
Resgata a força das antigas sacas de grãos, 

usadas até hoje para acondicionamento e 
transporte de produtos.  As estampas são 

aleatórias, fragmentadas, marcada pelo uso de 
resíduos deste tipo de embalagem, trazendo, bem 

além da textura, pedaços da história do homem 
do campo.   

Dimensões (largura x altura)
24 x 11 cm                                           



TERRA CATARINA

CARVOEIRA
Tipo

Produto extrusado.

Particularidades
Variação pontual de 

tons no painel. 

Dimensões 
(largura x altura)

22,5 x 5 cm                                           
22,5 x 6,5 cm

Recomendações
Aplicação em paredes internas, junta seca ou até 1 mm sem rejunte, argamassa ACIII. Siga instruções de aplicação conforme manual técnico disponível em www.oliviarevestimentos.com.br. 

NATURAL
Tipo

Produto extrusado.

Particularidades
Pouca variação de 

tons no painel. 

Dimensões 
(largura x altura)

22,5 x 5 cm                                           
22,5 x 6,5 cm

FERROSA
Tipo

Produto extrusado.

Particularidades
Pouca variação 

de tons no painel.

Dimensões 
(largura x altura)

22,5 x 5 cm                                           
22,5 x 6,5 cm

MESCLADA
Tipo

Produto extrusado.

Particularidades
Grande variação de 

tons no painel. 

Dimensões 
(largura x altura)

22,5 x 5 cm                                           
22,5 x 6,5 cm



+55 (48) 3478-4840 olivia@oliviarevestimentos.com.br www.oliviarevestimentos.com.brOlivia Revestimentos 
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