
Entre o tronco cru e a textura mecânica do 
compensado surge o contraste que destaca 
o gesto único e primitivo do corte, artefacto 
capaz de incitar o poder da relação equilibrada 
de sinceridade entre homem e natureza, a 
partir da ideia efetiva do valor da produção 
do projeto como artifício - arte-ofício - do 
pensamento humano.
Cada ação no mundo é única, como um fato. 
Ato no mundo para o outro, no outro.
Matéria e intenção, manual e mecânico, 
técnica e tecnologia, artesanal e industrial, 
ideia e ideal.
Cada troféu é único.
Único por construir uma experiência sem igual 
a partir do encontro entre corpos que, juntos, 
se reconhecem entre o convívio de techné 
e emoção, pela demonstração de força da 
matéria capaz de comover e sublimar e por 
saber a justa medida do poder da intenção e 
da ação.

• Numa serra de 
mesa, apoiar o lado 
plano do tronco na 
mesa e abrir um 
rasgo nele conforme 
as dimensões do 
desenho.

3º PASSO1º PASSO
• Colar as 3 

placas de 
compensado 
com cola 
b r a n c a , 
unindo-as com 
as fibras no 
mesmo sentido 
formando um 
bloco com as 
dimensões do 
desenho.

• Fazer o primeiro 

corte no tronco 

numa serra de fita, 

deixando-o com um 

lado plano.

2º PASSO

• Encaixar o bloco 

de compensado no 

rasgo do tronco, 

colando-o com 

cola branca. Lixar 

as extremidades do 

tronco, nivelando-o 

com o bloco de 

compensado.

4º PASSO
• Na serra de fita, 

cortar o excesso 

de compensado 

que está para fora 

do tronco e dar 

acabemento lixando 

o bloco que ficou.

5º PASSO
• Com um 

carimbo à 
fogo, gravar 
as inscrições 
do troféu no 
topo do tronco, 
a l i n h a d a s 
ao sentindo 
do bloco de 
compensado.

6º PASSO

• Texto do carimbo na fonte “Futura Bk BT”, 
tamanho 48pt.

• “PREMIAÇÃO” com espaçamento entre 
caracteres 100 e curvado em arco +75%.

• “IABsp 2018” com espaçamento entre 
caracteres 0.

• “75 ANOS” com espaçamento entre 
caracteres 100 e curvado em arco -75%.
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• 3 placas de 
c o m p e n s a d o 
de 20mm de 
espessura de 
60x180mm.

• 1 tronco de pinus de 
aproximadamente 
110 mm de diâmetro 
e 180mm de altura.


