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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma coleção de adornos 

corporais com material diferenciado para mulheres que estudam a arte no seu dia a 

dia, pois percebeu - se o descarte incorreto de materiais como bobinas de maquinas 

de cartão e potes de plástico e pensou - se na reutilização desse “lixo” para a 

construção de adornos. Para o desenvolvimento desse projeto foram feitas 

pesquisas com o publico, pesquisa de campo, similares, analise ergonômica, a 

aplicação do conceito upcycling e estudo de produtos diferenciados. O produto final 

une sustentabilidade e design, dando uma nova utilidade a esse material. 

Palavras chave: upcyling, sustentabilidade e moda. 
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ABSTRACT 

This paper aims to develop a collection of body adornments with alternative material 

for women studying art in their day to day, because he realized - if the incorrect 

disposal of materials such as cardboard machines coils and plastic pots and thought 

- on the re-use of this "garbage" to build adornments. For the development of this 

project research was done with the public, field research, like, ergonomic analysis, 

the upcycling concept and study of different parts. The final product combines 

sustainability and design, giving a new purpose in this material. 

Keywords: upcyling, sustainability and fashion 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O adorno tem evoluído com o passar do tempo, desde o homem pré – histórico 

quando foi introduzido na história da humanidade sua evolução foi gradativa, assim 

como a indumentária. Com o passar dos anos a importância que um adorno corporal 

é capaz de transmitir, vai alem da beleza e proteção ao corpo.  

 

Segundo Gola (2013), assim durante toda a historia da humanidade, 
independente de diferenças étnicas, geográficas, topográficas ou quaisquer 
outras, o homem tem produzido objetos para enfeitar, agradar, seduzir. 
Entre eles, as joias, objetos perfeitos para tais finalidades. 

 

 Essa peça pode ser chamada de adorno, amuleto ou jóia sempre esteve 

presente na vida do ser humano, na origem do mundo. Sua principal função era 

moeda de troca entre os povos, mas não por ser um agente de troca significa que 

perdia o seu real valor. Com o passar dos anos o homem reconhece a preciosidade 

que a jóia pode lhe proporcionar, sendo assim esse adorno começa a ser visto com  

olhos de poder, riqueza e status ganhando uma posição maior na vida da 

humanidade.  

Este projeto apresenta uma coleção de adornos corporais com material 

diferenciado reutilizando peças que não tem mais proveito e reaproveitando – as 

para uma função diferente, contribuindo assim para o menor impacto no meio 

ambiente – técnica do upcycling. Observando o caminho que esse material percorre 

surge a ideia de captar essa peça e transformá – la em um objeto de desejo para as 

mulheres aliando sustentabilidade e design, formando assim a situação problema 

deste trabalho. Para isso, utilizam – se meios auxiliares para a execução desta 

pesquisa como estudos de nível acadêmico, análise de público - alvo, inspiração, 

similares, e seus avanços, conceito, materiais e métodos e suas considerações 

finais.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico encontra – se o embasamento de todo o projeto, no que 

diz respeito à pesquisa teórica que serviu para o desenvolvimento desta coleção, 

como uma breve introdução da historia do adorno, adorno e moda,  sustentabilidade 

versus upcycling e a reutilização do plástico para a confecção de adornos femininos. 

 

2.1 HISTÓRIA DO ADORNO  

 

  Quando se fala em design, logo se pensa em um produto belo ou algo 

funcional, mas o conceito de design muitas vezes causa confusão porque nem 

sempre fica claro o que quer dizer com esse termo. Design para o dicionário 

significa: projeto, esboço, desenho, construção, deste ponto pode-se dizer que 

design é uma ideia, um produto ou um solução de problema. (FLETCHER 2011) 

O papel do design é aperfeiçoar peças indo da estética do produto a funcionalidade  

trazendo conceitos inovadores  independente de qual época em que se encontre. 

Conforme Gola (2013 p.15) o adorno sempre esteve presente em toda a 

história da humanidade, desde a época primitiva os seres humanos já utilizavam 

alguns adornos para se embelezar. Em uma época não tão distante o valor da jóia já 

passou para um nível de status, alem da beleza que ela traria a pessoa que 

estivesse usando, demonstraria através da peça o quão rico e poderoso esse 

individuo é. 

Independente de a jóia ser um adorno, ou seja, outra função que ela possa 

proporcionar, essas peças fazem parte de um território, de um grupo, são marcas de 

um momento histórico, símbolos de um grupo de pessoas que se relacionam. 

Para a verdadeira descoberta do adorno é necessário identificar as 

características de cada período, aliando aos costumes, a geografia entre outros 

aspectos de conhecimento. O estudo da história do adorno desde o seu princípio até 

os dias de hoje tem parte importante neste trabalho, a importância vem para que a 

partir desse estudo possa - se elaborar uma coleção com mais fundamento na 

história e no que já existe e então a partir de agora  caminhar com o que se conhece 

e construir um adorno sustentável. 
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2.2 ADORNO E MODA 

 

  O relacionamento que o adorno traz no universo da moda é acrescentar 

nesse meio, sua função é equipar o individuo, adornar, realçar sua beleza. O 

significado do adorno corporal também pode ser chamado como forma de expressão 

de um valor simbólico, estético e material. 

 

Para Braga,  

o ser humano é carente de ornamentação natural e ao observar a natureza 
com suas flores, os animais com suas peles e padronagens, também sentiu 
necessidade de se adornar. Ornou-se com conchas, ossos, dentes, penas, 

flores, como forma de expressão e diferenciação dos demais. (BRAGA, 

2006, p.15). 
 

  A questão simbólica que o adorno carregava na sua origem futuramente foi 

substituída por valores estéticos e mais a frente por valor material. Seja por essas 

questões ou por outras o adorno também tem o seu significado no mundo da moda, 

assim como a roupa é uma linguagem não verbal, mas sim totalmente visual o 

adorno também se encontra nessa mesma categoria. 

A esse adorno, amuleto ou objeto de significado foram inseridos conceitos de 

design permitindo a introdução de novos materiais na confecção de adornos sejam 

eles, vidro, pedras, conchas, madeira, podendo ser encontrados também plástico, 

borracha e o silicone. A intenção de abrir as portas para novas criações no ramo da 

joalheria é enfatizar ainda mais a ideia da peça e o seu design. Apesar de tudo isso 

o belo do adorno não ficou de lado, continuou acompanhando a linhas e forma 

tradicionais mas com algumas variações.(BRAGA, 2006) 

  No inicio do século XXI o adorno volta com força à moda, trazendo de volta os 

valores sociais e suas identidades de luxo alem disso um novo olhar.(BRAGA, 2006, 

p.30) Após a introdução do design um novo caminho que este campo de brilhantes 

percorre é a descoberta de outra matéria prima para o adorno, os vegetais, 

sementes, palhas, capim, madeira são esses materiais, esses adornos que podem 

ser denominados “biojoias”. De acordo com Braga (2006) a natureza em seu estado 

de suprema exuberância que serve de matéria prima para a inspiração no processo 

de construção do belo.(BRAGA, 2006) 
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  Nos dias de hoje a moda e o adorno ainda se encontram em alguns pontos de 

afirmação da individualidade e remonta o processo civilizatório, tendo em vista que 

seu uso iniciou com os primeiros agrupamentos humanos.  

  O adorno corporal continua a ser uma afirmação da individualidade e também 

podem indicar filiação social ou étnica. A utilização do adorno pode ser classificada 

em outras peças ou figuras assim como: tatuagens, piercigns e alargadores podendo 

ser utilizada por qualquer sexo ou idade. (JONES, 2011) 

   

Segundo Jones 

A ornamentação possibilita enriquecer nossos atrativos físicos, afirmando 
nossa criatividade e individualidade ou sinalizar nossa associação ou 
posição dentro de um grupo ou cultura.  Os adornos podem ser 
permanentes ou temporais, adições ou reduções no corpo humano. 
Cosméticos e pinturas corporais, joias, estilo de cabelo e barba, unhas 
postiças,perucas e alongamentos de fio, bronzeamento, salto alto e 
cirurgias plásticas são todos adorno. (2011, p. 26 e 27). 
 

  Sendo assim seja roupa para cobrir ou adorno para deixar belo o individuo, 

não existe nada mais pessoal e individual do que um belo adorno para ressaltar e 

personalidade e o encanto de quem a usa. (BRAGA, 2006) 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE X UPCYCLING 

 

 A sustentabilidade é um tema presente nos dias de hoje, o conceito que essa 

palavra traz é visto de varias maneiras, mas essa diversificação muitas vezes não é 

aplicada. O exemplo de desenvolvimento que o país vêm utilizando, conduz que é 

totalmente insuficiente para suportar a essa demanda, sendo assim não será 

possível aguentar esse ritmo de desperdício por muito tempo. 

Conforme Salcedo (2014) existe de um novo paradigma para o presente século 

– e esse paradigma, padrão, modelo se chama sustentabilidade ou desenvolvimento 

sustentável.  

Outra palavra pouco conhecida e que esta diretamente ligada ao que se 

consome é a pegada ecológica1, pois tudo que se consome esta diretamente ligada 

aos produtos que a humanidade compra. 

                                            
1
 A pegada ecológica é a quantidade de terra ou de água ecologicamente produtiva necessária para 

gerar os recursos utilizados e assimilar os resíduos produzidos por uma determinada população. 
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A percepção para essa mudança pode começar na avaliação de como ocorre o 

ciclo de vida de um adorno, o inicio dessa roda começa na escolha do material, 

passando pelo aperfeiçoamento do design, seguido pela confecção da peça, 

logística e distribuição nos pontos de venda, modo de uso e manutenção desse 

adorno, e por fim, mas sem deixar de ser importante, o descarte correto. 

Mas além de obter o ciclo de vida dos produtos é possível constatar que já 

existe um novo sistema para a moda ainda mais rápido, aquele que o consumidor 

encontra peças novas na loja com mais frequência, que o produto é capaz de 

modificação para agradar o usuário, levando em consideração que o real motivo é 

levar o consumidor a comprar mais, a chamada moda rápida ou fast fashion, os 

produtos de moda estão se reinventando cada vez mais baratos, esse custo tão 

baixo esta totalmente relacionados a grande quantidade que essa peça é fabricada, 

esta tática é muito bem usada por grandes redes e empresas que desde modo 

atraem a sua clientela com atualização regular em mercadoria e design inferior as 

grifes renomadas e conseguindo provocar o consumo por um produto mais barato.   

Assim como os livros tem seus best Sellers as redes de fast fashion também 

ficam de olho naqueles produtos que mais tem saída e aproveitam para aumentar a 

produção dessa peça para que em breve possa chegar uma produto similar, as 

vezes igual ou podendo variar na modelagem, estampa, cor. (SALCEDO, 2014) 

   
Para Salcedo, 

A integração da sustentabilidade no mundo da moda pode ser entendida de 
diversas maneiras. Por essa razão, não é de estranhar o fato de nos 
depararmos com diferentes terminologias para defini – la como: moda 
ecológica, moda verde, moda ética, slow fashion, etc.(SALCEDO,  2014 
p.32) 

 
  Sendo assim, como a moda está em um ciclo de constante mudança seus 

nomes ou termologias também são modificados com pequenas alterações, além 

desses termos citados é possível reconhecer o ultimo termo a ser descoberto, o 

upcycling.  

  O upcycling nada mais é que dar uma aprimorar aquilo que já existe, 

colocando em outra língua um “up” em um material que não teria destino nenhum 

que não fosse o lixo, modificando-o assim da reciclagem que necessita percorrer por 

um processo de limpeza para depois poder ser reaproveitado. 
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“Upcycling é o termo usado para descrever uma técnica de aprimorar e 
agregar valor a um produto ou material que, de outra forma, seria jogado 
fora. Diferente da reciclagem, que pode resultar em depreciação e redução 
do valor de um material ou produto, o upcycling permite que você aumente 
o aproveitamento e o valor de um material, prolongando sua 
vida.(GWILT,2014, p. 146) 

 
 

      2.4 TERMOPLÁSTICOS 

 

  O plástico pertence assim como qualquer outro produto a uma classificação 

natural e sintética. É difícil imaginar um plástico natural mais existem, exemplos 

desse material é a borracha que é extraída do látex e sua composição é de 35 % 

de goma e 60% de água, outro exemplo é a celuloide e o silicone esses materiais 

são obtidos através da celulose vegetal e sílica mineral. 

  Segundo Teixeira, “matérias primas para a produção do plástico são materiais 

naturais, como a celulose, carvão petróleo e gás natural; as moléculas destas 

matérias primas contem carbono e hidrogênio”. (TEIXEIRA,1999 p. 212) 

  Já o material sintético como o próprio nome já diz é um material que não vem 

da natureza, mas são materiais desenvolvidos artificialmente na indústria através 

de modificações em sua cadeia molecular na hora da produção por meio de 

processos químicos. 

 
Conforme o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, o vocabulário 
plástico significa: “Que tem propriedades de adquirir determinadas formas 
sensíveis, por efeito de uma ação exterior. Nesse sentido, o barro é um dos 
matérias mais plásticos”. ( TEIXEIRA, 1999 p. 219 e 220.) 
 

 Podem ser formados variados grupos a partir do carbono com hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio e outros elementos para que esses materiaos possam atingir 

um estagio de uma condição plástica são submetidos a altas temperaturas 

sendo no seu estado inicial sólido, líquidos ou pastoso para depois se 

transformar em um polímero consequentemente em um plástico. 

 

Cada plástico tem a sua combinação peculiar de propriedades e exige 
características particulares para ser processado, sendo apropriado para 
certas aplicações, e em contrapartida contra indicado para outras. Existem 
pelo menos quarenta diferentes famílias termoplásticos e dez diferentes 
famílias básicas de termoestáveis entre os plásticos de uso mais comum. 
(TEIXEIRA, 1999 P. 234).  
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O termoplástico é um material de alta resistência quando resfriado pode se 

estabelecer as forças de ligação intermolecular rapidamente recuperando sua 

consistência inicial antes de se tornar quebradiço. 

Sendo assim o termoplástico é um material que pode ser utilizado de várias 

maneiras, pois escoa quando é aquecido e endurece após o resfriamento, 

podendo ser amolecido sem ter modificação expressiva na sua cadeia 

molecular. 

Conforme Teixeira (1999), “Logo, os termoplásticos permitem correção de 

erros e nova modelagem, sendo assim, considerados materiais recicláveis.” Por 

essa liberdade que esse material proporciona foi escolhido para a elaboração 

dessa coleção de adorno, utilizando o polímero para a confecção de peças como 

colar, brincos, pulseiras e anéis.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

 

Neste capitulo são apresentados todos os processos utilizados para o 

desenvolvimento da coleção. Esse percurso é composto por várias etapas a serem 

concluídas uma a uma. O inicio deste estudo se dá pela análise diacrônica, a 

representação de imagens contando a evolução e historia do adorno, já analise 

sincrônica demonstra similares que já existem no mercado,  seguindo de aplicação 

de questionário, reconhecimento do publico alvo, descrição das funções do produto, 

o conceito que rege a coleção, elaboração da geração de alternativas e por fim os 

testes realizados e as fichas técnicas. 

 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA 

 De acordo com Bonsiepe (1984 p. 38), a análise diacrônica é definida como a 

“coleção de material histórico para demonstrar a evolução e as mutações sofridas 

por um determinado produto no transcurso do tempo”. 

Sendo assim, demonstram-se a história e evolução do adorno nos quadros 

abaixo. 

QUADRO 1 – ANÁLISE DIACRÔNICA 1 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.38 

Fabricante: Desconhecido 

Ano: IV a. C. 

Material: Ouro 

Preço: Desconhecido 

Obs: Pente encontrado num túmulo. 
Um grupo de combatentes e cavalos na 
parte superior; e, no inferior, em ambas 
as faces, foram esculpidas, em alto-
relevo, cindo leões agachados. 

FONTE:elaborado pela autora 
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QUADRO 2 – ANÁLISE DIACRÔNICA 2 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.47 

Fabricante: Desconhecido 

Ano: V a.C 

Material: Ouro 

Preço: Desconhecido 

Obs: Parte de brincos gregos, em forma 
decrescente, segura por rosácea 
esmaltada. Conchas pendem em 
correntes, e uma sereia está sentada 
sobre o crescente. Decorados com 
filigrana e esmalte verde. 
 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.94 

 
Fabricante: Desconhecido  

 
Ano: XIX 

 
Material: Diamantes e Safira 

 
Preço: Desconhecido 

 
Obs: Foi propriedade da princesa de 
Baden; do Duque Michael, da Rússia; e 
do duque de Harewood. 

FONTE:elaborado pela autora 
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QUADRO 3 – ANÁLISE DIACRÔNICA 3 

 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.96 

 
Fabricante: Desconhecido  

 
Ano: XIX 

 
Material: Pedras Negras 

 
Preço: Desconhecido 

 
Obs: Grupo de Broches, 
com variedade de motivos 
caprichados, sentimentais 
ou naturais, e uso de 
cravos de aço de várias 
formas e tamanhos.   

 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.100 

Nome: Georg Jensen 

Ano: 1904 

Fabricante: Georg Jensen 

Material: Prata com opalas 

Preço: Desconhecido 

Obs: Uso de técnicas 
nativas. A libélula estilizada 
foi tema muito apreciado 
por artistas franceses. 

FONTE:elaborado pela autora 
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QUADRO 4 – ANÁLISE DIACRÔNICA 4 

 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.125 

 
Nome: Paul Derrez 

 
Ano: 1977 

 
Fabricante: Paul Derrez 

 
Material: Prata e acrílico 

 
Preço: Desconhecido 

 
Obs: Pulseira e anel, ambos com 
cabeças trocáveis. 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.132 

 
Nome: Dryzun 

 
Ano:  2001 

 
Fabricante: Dryzun 

 
Material: Ouro,diamantes e perólas 

 
Preço: Desconhecido 

FONTE:elaborado pela autora 
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QUADRO 5 – ANÁLISE DIACRÔNICA 5 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.184 

 
Nome: Eliana Gola 
 

 
Ano: 2003 

 
Fabricante: Eliana Gola 

 
Material: Ouro Branco 18k, diamantes e 
pérolas. 

 
Preço:  2,5 mil dólares  

 
Obs:  a inspiração, neste peça, foi o 
efeito das gotas de chuva escorrendo 
no vidro. Os pequenos diamantes 
representam o brilho da água. 

 

 

Fonte: Gola, 2013,p.144 

 
Fabricante:  Carla Abras, com 
patrocínio de Manoel Bernardes 

 
Ano: 2005 - 2006 

 
Fabricante:  Carla Abras, com 
patrocínio de Manoel Bernardes 

 
Material: Ouro Branco e amarelo com 
topázias azuis e perolas 

 
Preço: Desconhecido 

FONTE:elaborado pela autora 
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De acordo com as analise diacrônica acima, é possível perceber por imagens 

que o adorno corporal é um elemento que existe até mesmo a.C., a função que foi 

exercida naquele tempo, já é bem diferente da posição que o adorno está nos dias 

de hoje. O envolvimento que um adorno corporal exerce no mundo da moda é 

grande, são peças que na sua maioria complementam um look final de uma mulher, 

podendo definir seu estilo e delimitando o grupo de pessoas com quem se relaciona. 

Observa – se que sobre os adornos mais antigos não existia um design por 

trás daquela peça, a maneira como as peças eram confeccionadas naquela época 

era com os materiais mais valiosos como o ouro, prata e pedras preciosas. 

  Lá por meados de 1900 o design já entra na historia do adorno, sua 

introdução foi fundamental para que uma peça de adorno entrasse na vida de muitas 

mulheres, fazendo crescer assim a sua comercialização e consequentemente sua 

produção. 

  Visando unir sustentabilidade com design e converter esse conceitos em uma 

coleção de adornos com material alternativo ocorreu uma descoberta maior sobre a 

evolução e a importância que esse adorno proporciona as mulheres que o usam. 

 

3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA 

 

Conforme Bonsiepe (1984 p.38) a análise sincrônica serve para conhecer o 

que já existe no mercado, para evitar reinvenções. A principal função da analise 

sincrônica é encontrar por meio de pesquisa produtos que já existem e que através 

de alguns detalhes que esse adorno apresenta podem ser chamados de similares. 

Outras características a serem avaliadas, é a maneira como esse adorno foi 

confeccionado, materiais utilizados para a construção, técnicas utilizadas, fechos e 

acabamento. As imagens abaixo demonstram similares desse produto.  
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QUADRO 6 – ANÁLISE SINCRÔNICA 1 

 

 

Fonte:, Fusion Publishing, 2008 p. 55 

 

 
Nome:  Masako Ban 
 

Ano:  2007 

Fabricante: Masako Ban 

Material: Acrílico  

Preço: Desconhecido 

Obs: Masako Dan trabalha 
exclusivamente com acrílico 
para criar um trabalho com 
linhas limpas, precisas que 
são enfatizadas por 
contrastes de forma, escala 
e opacidade. 
 

 

 

Fonte:, Fusion Publishing, 2008 p. 53 

 

 
Nome: Masako Ban 
 

 
Ano: 2007 

 
Fabricante: Masako Ban 

 
Material: Acrílico  

 
Preço: Desconhecido 

 
Obs: Masako Dan trabalha 
exclusivamente com acrílico 
para criar um trabalho com 
linhas limpas, precisas que 
são enfatizadas por 
contrastes de forma, escala 
e opacidade. 

FONTE:elaborado pela autora 
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QUADRO 7 – ANÁLISE SINCRÔNICA 2 

 

 

Fonte:, Fusion Publishing, 2008 p. 29 

 

 
Nome: Nane Adam 
 

Ano: 2007 

Fabricante: Nane Adam 

Material: Prata e Nylon 

Preço: Desconhecido 

Obs:  as jóias de Nane 
Adam revela suas diversas 
inspirações. Seus anéis 
flexiveis com seus fios de 
nylon ,são inspiradas nas 
pontes de tensão elegantes 
de Santiago Calatrava 
 

 

 

Fonte:, Fusion Publishing, 2008 p. 319 

 

 
Nome: Salima Thakker 
 

 
Ano: 2006 

 
Fabricante: Salima Thakker
  

 
Material: Tubos de prata e 
rebites ouros amarelo  

 
Preço: Desconhecido 

 
Obs: Salima Trakker leva as 
mãos - em, a abordagem 
experimental de design de 
joias em vez de desenhar 
suas ideias no papel, ela 
leva o processo de tomada 
diretamente para o metal em 
si, dobrar, dobra, corte e até 
a forma emerge. 

 FONTE:elaborado pela autora 
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QUADRO 8 – ANÁLISE SINCRÔNICA 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:, Fusion Publishing, 2008 p. 207 

 

 
Nome: Lena Hulsmeier 
 

Ano: 2003 

Fabricante: Lena Hulsmeier   

Material:  pet 

Preço:  Desconhecido 

 Obs:  Obras de Lena são 
fabricadas com um material 
de transformação que muda 
de acordo com o ângulo de 
visão. 
 

 

 

http://www.zazzle.com.br/amor_do_ 

coracao_do_tangram_colar-177126717766942512 

 
Nome: Zazzle 
 

 
Ano: 2005 

 
Fabricante: PlanetJill 

 
Material: Banhado de prata 

 
Preço: R$ 95,90 

 
Obs:   Resistente a raios UV 
e à prova d’água, Diâmetro 
do pingente: 1.38”,  
Comprimento da corrente: 
18" com extensor de 2" 

FONTE:elaborado pela autor 

 

http://www.zazzle.com.br/planet_jill
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QUADRO 9 – ANÁLISE SINCRÔNICA 4 

 

 

http://www.icarocarlos.com/galeria.php?codigo=6 

 
Nome: Icaro 
 

Ano: 2011 

Fabricante: Desconhecido 

Material: Prata 

Preço: Desconhecido 

Obs: “Minha transformação se finalizará 
quando o fim da vida chegar. Até lá, 
serei apenas um centro de constante 
trasformação.” 

 

 

http://www.icarocarlos.com/galeria.php?codigo=6 

 
Nome: Icaro 

 
Ano: 2011 

 
Fabricante: Desconhecido  

 
Material: Prata 

 
Preço: Desconhecido 

 
Obs: “ Meu grade amigo, quero trazer 
você para sempre comigo.” 

FONTE:elaborado pela autora 
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QUADRO 10 – ANÁLISE SINCRÔNICA 5 

 

 

http://www.alinefranca.com.br/tangram-em-ouro-e-

diamante 

 
Nome: Viviany Amorim 

Ano: 2013/2014 

Fabricante: Viviany Amorim 

Material: Ouro amarelo, diamantes 
negros e brancos 

Preço: Desconhecido 

Obs: Colar com inspiração no tangram 
com aplicação e diamantes e corrente 
em metal. 
 

 

 

http://www.alinefranca.com.br/tangram-em-ouro-e-

diamante 

 
Nome: Viviany Amorim 

 
Ano: 2013/2014 

 
Fabricante: Viviany Amorim 

 
Material: Ouro amarelo, diamantes 
negros e brancos 

 
Preço: Desconhecido 

 
Obs: Anéis com inspiração no tangram, 
confeccionados com outro amarelo e 
cobrem podendo ser usados juntos ou 
separados. 

FONTE:elaborado pela autora 



30 
 

 

O resultado dessa análise sincrônica permite dizer que é possível construir 

uma coleção de adorno a partir do material escolhido. Como avaliado não se 

encontra no mercado um produto que una três características, sustentabilidade 

que será adquirida através da reutilização do material para a confecção de um 

adorno, o design, agregando valor a peça, permitindo que o produto seja 

relevante aos olhos e a inspiração são sendo dois artistas como Nadir Afonso e 

Sergio Fingermam duas obras de arte com foco nas formas geométricas  aliando 

assim todos esses pontos a um adorno de modo diferente. 

Apesar de alguns dos similares não corresponderem em aparência e 

comportamento ao material que realmente será utilizado para a confecção 

através dos testes é possível descobrir qual será a forma como esse objeto se 

mostra – ra através do adorno. Uma inovação do mercado de adorno esta 

prestes a se tornar realidade. 

 

3.3 PÚBLICO-ALVO 

 

Para o desenvolvimento e descrição do público-alvo deste projeto foi 

realizada uma pesquisa de campo na faculdade FAP – Faculdade de Artes do 

Paraná. Esse questionário tem como função fazer com que o pesquisador entre 

em contato com o público - alvo selecionado, conhecendo mais sobre seu perfil, 

hábitos e costumes. Ao todo foram entrevistadas cerca de 101 jovens e 

mulheres,  tendo como media de 25% a idade de 18 a 25 anos conforme as 

respostas coletadas. 

São solteiras 63% e não tem filhos 76%, por esse motivo levam a vida de uma 

forma descontraída, 79% cursam arte visuais na FAP e para quase todas esta é 

a segunda faculdade para o seu currículo, sua renda mensal não é muito grande 

e 53% responderam que ganham de R$ 1.000,00 a R$ 2.500,00. 

Residem na região de Curitiba 68% e ainda moram com os pais 45%. Muitas 

vezes, por terem uma renda baixa, sua única opção é o transporte público sendo 

56% que utilizam esse meio de locomoção. Mas logo que se fala em lazer 35% 

tem como primeira opção a praia, desfrutar da companhia dos amigos e 

aproveitar o litoral, sua preferência pode mudar no espaço urbano quando estão 

na sua rotina, mas querem aproveitar para relaxar, 48% tem como alternativa um 

momento agradável ao sair para jantar. 
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Já em relação a moda seu interesse é dividido, apesar de 76% gostam de 

moda, 50% não se consideram consumistas e 47% fazem suas compras de 

roupas, sapatos e acessórios em loja de rua, 34% consideram seu estilo básico/ 

clássico mas gostam de estar se sentindo bem e bonitas. 

77% acreditam que um acessório pode mudar seu look e 34% dizem que a 

peça mais utilizada no dia a dia é o brinco, 62% não vêm problema e usariam 

com tranquilidade uma coleção de peça que fosse de um material diferenciado e 

48% dizem que o que as atraem em um acessório é a estética que ele apresenta. 

Por ser um adorno aliado a sustentabilidade foi perguntado qual é o 

comprometimento delas para com o meio ambiente e 90% responderam que 

fazem sua parte pelo planeta e tentam de maneira eficaz fazer um mundo mais 

sustentável. 

 

 

3.3.1 Painel de Público-Alvo 

 

QUADRO 11 – PAINEL DE PÚBLICO ALVO 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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3.4 ANÁLISE SEMIÓTICA 

 

A palavra semiótica vêm da origem grega de semeion, que quer dizer signo, o 

estudo que a semiótica traz é ciência dos signos. Muitas vezes os signos que a 

semiótica analisa são confundidos com outros signos, mas conforme Santaella 

(2005) diz  “não são os signos do zodíaco, mas signo de linguagem. A semiótica 

é a ciência geral de todas as línguas.” 

Para começar uma analise semiótica é preciso primeiro entender os três 

passos para esse caminho que são divididos em primeiridade, secundidade e 

terceiridade, após essa percepção começa a desconstruir o assunto pesquisado. 

A primeiridade se baseia no presente, no imediato, segundo Santaella (2005) 

“certamente , onde quer que haja um fenômeno, há uma qualidade, isto é 

primeiridade”. É presente e imediato, de modo a não ser segundo para uma 

representação.  

 

Ele é fresco e novo, porque se velho, já é um segundo em relação ao 
estado anterior. Ele é iniciante , original, espontâneo e livre, porque senão 
seria um segundo em relação a uma causa.[...] Ele não pode ser 
articuladamente pensado; afirme – o  ele já perdeu toda a sua inocência 
características porque afirmações sempre implicam a negação de uma outra 
coisa. Pare para pensar nele e ele já voou.(SANTAELLA, 2005, p. 45) 
 

  Sendo assim primeiridade é o que aquele objeto, símbolo ou imagem 

representa ao individuo no momento que observa. 

Já a secundidade é um estudo mais avançado daquela peça que lhe causa 

curiosidade, isso vai fazer com que se pesquise o significado, origem, de onde 

veio, como surgiu ou até outros modos de usar. 

 

A qualidade de sentimento não é sentida como resistindo num objeto 
material. É puro sentir, antes de ser percebido como existindo num eu. Por 
isso, meras qualidades não resistem. É a matéria que resiste. Por 
consequente, qualquer sensação já é secundidade: ação de um sentimento 
sobre nós e nossa reação especifica, comoção de eu para com o estímulo. 
(SANTAELLA, 2005, p.47 e 48). 
 

Após essa pesquisa o modo de olhar aquela peça passara a ser diferente, 

pois o conhecimento absorvido sobre ela é maior e consequentemente seu 

modo de ver também muda. 
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  E a terceiridade é a conclusão retirada das três categorias, como em cada 

etapa o estudo se aprofunda mais, no final se encontra uma justificativa para a 

existência daquela peça, objeto ou palavra. 

 Santaella dá um exemplo:  

O azul simples e positivo azul, é um primeiro. O céu, como lugar e tempo, 
aqui e agora, onde se encarna o azul, é um segundo. A síntese intelectual, 
elaboração cognitiva – o azul no céu, ou o azul do céu -, é um terceiro. ( 
SANTAELLA, 2005, p. 51) 
 

Para a aplicação da semiótica na coleção de adornos, foi elaborado um 

quadro para facilitar o entendimento e estudo. As palavras escolhidas foram 

todas retiradas a partir da compatibilidade com o tema e inspiração, a seguir o 

quadro abaixo. 

QUADRO 12 – ANÁLISE SEMIÓTICA 

  
PRIMEIRIDADE 

 
SECUNDIDADE 

 
TERCERIDADE 

 
Jóia 

 
Status / Poder/ 

Cultura 

 
Jóias com peso 

de cultura 
( Incas, Egípcios, 

Padaung) 

 
Nos dias de 

hoje a jóia vai 
muito mais alem 
do que poder, 
envolve moda, 

arte e 
inspiração. 

 
Cor 

 
Cores 

Primarias/ 
Enfeitar peças 

 
A cor vai alem do 

seu pigmento, 
uma única cor 

pode expressar 
momentos como, 
vermelho guerra e 

preto luto. 

 
Cada cor 

carrega o seu 
significado, mas 

misturando 
cores entre elas 

pode – se 
encontras 

outros 
sentimentos. 

 
Forma 

 
Elementos/ 

Formas 
Básicas/ 

Geométricas 

 
Símbolos 

mundialmente 
conhecidos e de 

utilizados ate 
mesmo antes da 

escrita. 

 
São elementos 

universais, 
utilizados em 

obras, 
arquitetura e ate 

mesmo para 
representar 
imagens. 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 13 – ANÁLISE SEMIÓTICA 

      
PRIMEIRIDADE 

 
SECUNDIDADE 

 
TERCERIDADE 

 
Verão 

 
Calor/ Sol/ Mar 
21 de dezembro 
a 21 de março 

 
O verão é a fase do 
amadurecimento, 

leão, dragão são os 
animais que 

representam. Na 
china o verão é 

simbolizado pelo 
lótus e pela peônia, 

também como 
Ceres que é coroa 

de espigas e os 
cereais que 
representão 

renascimento, 
crescimento e 

fertilidade. 

 
O verão é 
a estação 

de 
aproveitar

, de 
colher e 
se fartar 
de tudo 
que foi 

plantado. 

 
Primavera 

 
Estação de 

flores/ 
Nascimento das 
flores/ Epóca 23 
de setembro a 

21 de dezembro. 

 
Símbolo de nascimento, 

crescimento e morte. 
Cada estação é 

associada a certos 
deuses, animais cores e 

ate emoção, frescor, 
nova vida. 

 
A primavera é 

tempo de 
renovação, 

tanto dos seres 
vivos como de 

animais e 
plantas. 

 
Desenho 

 
Representação 

a mão 

 
Pode – se encontras na 
categoria dos desenhos 
Mandalas, Labirintos e 

Yantras 

 
Desenhos são 
representações 
que através de 

traços 
transmitem 

uma formas. 
 

FONTE: elaborado pela autora 
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Após desconstruir palavras como forma, desenho ou a estação primavera 

verão, através da analise semiótica é possível encontrar alguns elementos que a 

um olhar mais profundo se caracteriza outra palavra ou elemento. 

 

 

 

Segundo Brandão  

 

As formas, elementos constitutivos de todas as imagens visuais, podem ser 
altamente simbólicas. Dede os tempos mais antigos foram usadas para 
denotar níveis de significado difíceis de representar de outra maneira, 
especialmente quando não se conhece a escrita. As formas mais básicas – 
circulo, quadrado e triangulo – são usadas simbolicamente em todas as 
culturas, e muitas outras formas foram criadas e imbuídas de significado 
simbólico.(BRANDÃO, 2012, p284). 
 

Sendo assim desenhos como círculo quadrado e triângulo fazem parte da 

história escrita da humanidade, são muito mais que símbolos, são formas que 

carregam uma historia por traz. Um círculo, por exemplo, não tem começo e fim 

é um símbolo que representa plenitude, eternidade e perfeição. Um anel  

também é um círculo sem fim podendo simbolizar um voto matrimonial um ato 

de amor ou de poder e autoridade.  

O triângulo tem um significado numérico e espiritual, o numero três o 

representa, e diferente do círculo o triângulo tem o seu começo, meio e fim. Em 

algumas culturas o triângulo descreve em símbolo a trindade divina. 

Contrapondo o círculo e triângulo o quadrado pode simbolizar o fim ou a 

pausa de algum movimento, essas qualidades nem sempre são ruim podem 

implicar estabilidade e perfeição. 

 A primavera e verão estação que acontece de dezembro a março a 

responsável por esse fenômeno acontecer é a própria natureza. 

 

Conforme Brandão, 

 

As estações são entendidas em toda parte como símbolos de nascimento, 
crescimento, morte e renascimento, e portanto da passagem do tempo. Os 
homens sempre mediram o tempo pelo ciclos solar r lunar, de modo que o 
sol e a lua figuram no simbolismo das estações. Cada estação é associada 
a certos deuses, animais, cores e ate emoções. Em algumas culturas, as 
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estações são simbolizadas por flores especificas, como o crisântemo, 
símbolo do outono na china. (BRANDÃO, 2012 p. 40) 
 

Primavera significa frescor, nova vida, renascimento e transmite esperança. É 

nessa época do ano que a natureza desabrocha, alem das flores, símbolos 

principais dessa estação nascem filhotes de animais e crianças e jovens 

simbolizam juventude e beleza. 

O verão é quente, quando o sol esta mais forte, considerada a estação do 

amadurecimento, símbolos que se encontram nessa estação são o leão e o 

dragão, animais fortes e de poder a deusa Ceres também é considerada um 

símbolo do verão deusa romana da agricultura e fertilidade. 

Já os desenhos vão alem de linhas e rabiscos, uma representação 

bidimensional que através de formas representam uma imagem. 

 

Segundo Brandão, 

 

Muitos desenhos são tidos como símbolos universais. Podem ser 
encontrados em qualquer objeto, de moedas a edifícios, e frequentemente 
simbolizam a condição interior do ser humano. Os yantras e as mandalas, 
por exemplo, representam a busca pela paz interior. Na Idade Media, os 
labirintos simbolizavam a busca do caminho que realmente conduz a Deus, 
ao longo do qual se devem superar obstáculos e tomar decisões 
morais.(BRANDÃO, 2012, p. 290) 
 

Nessa categoria se encontro o labirinto e a mandala, símbolos que 

representam a palavra desenho.  

Existem dois tipos de labirinto um multicursal e o outro unicírcular a diferença 

entre eles é o caminho percorrido até o centro. Esse desenho existe há milênios, 

mas hoje em dia só é visto em alguns parques e jardins. 

Já a mandala representa o universo ou um yantra circular, no meio da 

mandala há um quadrado que simboliza um recinto sagrado. 

Depois de realizar toda essa análise semiótica sua aplicação se deu na 

geração de alternativas no qual se buscou colocar todos os elementos 

encontrados por meio dessa análise. Feito os cinquenta desenhos peças que 

mais se sobre saírem foram aquelas cuja a inspiração foi a mandala. Por esse 

motivo se busca agora criar um coleção inspirada nas formas geométricas tendo 

como fundamento a mandala. 
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3.5 FUNÇÕES DO PRODUTO 

 

As funções do produto são divididas em três categorias, sendo elas a função 

prática, estética e simbólica, cada uma com seu objetivo e juntas agregam ao 

produto e trazem uma satisfação maior. A função prática como o próprio nome já 

diz tem como tem objetivo fazer com que os produtos sejam mais práticos, 

permitindo assim que seu usuário não perca tempo e esforço em atividades não 

necessárias. Já a função estética diz respeito à beleza do produto, o encanto que 

essa peça pode proporcionar ao seu comprador, no caso deste projeto a função 

estética esta diretamente ligada a beleza do adorno, cores e formas. E por fim a 

simbólica que descreve através do adorno a importância dessa peça existir, o 

porque da escolha do material e como tudo isso é traduzido por meio de um 

adorno.   

 

3.5.1 Função prática 

 

   Segundo Lobach, são funções práticas “todas as relações entre um produto e 

seus usuários [...] (Lobach, 2001, p.58)”. Então a função prática se refere a 

todos os aspectos fisiológicos do uso.  

  A coleção de adornos tem como função prática adornar um corpo de uma 

mulher, trazer mais beleza do que este mesmo já possui. Sendo assim a  

coleção de adornos corporais traz na sua confecção o nylon, por se tratar de 

uma peça na qual é utilizada junto ao corpo o nylon vem com a função de 

adequasse conforme o corpo da mulher, deixando o produto mais leve. As 

formas utilizadas para a construção desse adorno, foram retiradas a partir da 

inspiração desse trabalho, sendo elas, círculo, triângulo e retângulo. Como se 

trata de uma coleção algumas peças podem ainda possuir um fecho de imã para 

facilitar no momento de vestir o adorno. 

   

3.5.2 Função estética 

 

Para Lobach,  
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A função estética é a relação entre um produto e um usuário no nível dos 
processos sensoriais. A partir daí poderemos definir: a função estética dos 
produtos é um aspecto psicológico da percepção sensorial durante o seu 
uso. ( LOBACH  2001, p. 59 e 60) 
 

Sendo assim, a coleção tem como objetivo utilizar as formas geométricas 

construídas a partir de recortes realizados com o material, através desses 

recortes foram feitas composições que pudessem incrementar ainda mais beleza 

as peças. 

A questão estética ainda aborda categorias como forma, cor e texturas, 

para agregar valor a uma peça de adorno, foi proposto utilizar no material o 

processo de pintura com cores como preta, prata e dourada para um 

acabamento melhor e com a possibilidade de demonstrar que não é plástico. 

 

3.5.3 Função simbólica 

  

Lobach diz, 

 

Um objeto tem função simbólica quando a espiritualidade do homem é 
estimulada pela percepção deste objeto, ao estabelecer ligações com suas 
experiências e sensações anteriores. A partir daí podemos definir: a função 
simbólica dos produtos é determinada por todos os aspectos espirituais, 
psíquicos e sócias do uso. (LOBACH, 2001, P.64) 
 

  Como já citados em trechos anteriores, as formas geométricas como círculo, 

retângulo, triângulo e cilíndricas são as formas para a construção da coleção de 

adornos. O círculo é um símbolo, para algumas religiões o círculo significa um 

símbolo habitual de Deus, já para os hindus e budistas seu significado é o 

nascimento, a morte e o renascimento, podendo representar ainda a roda da lei. 

Já o triângulo tem seu simbolismo ligado ao numero três o qual representa 

começo, meio e fim, e assim como o círculo tem outro significado na religião o 

triângulo na religião é visto como uma trindade divina como corpo, alma e 

espírito, pai, mãe e filho. 

Outro elemento de inspiração introduzido foi a mandala, sua descoberta se 

deu pela análise semiótica, através de uma maneira mais profunda da palavra 

desenho se encontra a mandala. É um símbolo hindu usado para meditação, 

simbolizando o universo e seus poderes, pode ser descrita também como um 

yantra circular que representa o universo e no meio da mandala muitas vezes a 
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um quadrado que simboliza um recinto sagrado. Essa escolha se deu com a 

geração de alternativas que tinham esse elemento como representação se 

sobressaíram. 

 

3.6 INSPIRAÇÃO 

 

A inspiração escolhida para este trabalho foram obras de arte de Nadir Afonso 

e Sergio Fingermann e como ponto fundamental as formas geométricas. As 

obras utilizadas foram: Composição Geométrica de 1947e obras inspiradas na 

poema de Mario de Andrade 1945.     

Nadir Afonso nasceu no ano de 1920 em Portugal, sua grande paixão sempre 

foi a pintura por isso em 1946 resolve estudar pintura na École des Beaux – Arts 

em Paris,aonde ganhou de Portinari uma bolsa de estudo do governo francês ate 

1948, depois diplomou – se em Arquitetura na escola superior de Belas – Artes 

do Porto. No ano de 1952 a 1954, trabalhou no Brasil com o arquiteto Oscar 

Niemeyer. Em 1965, resolve abandonar de vez a arquitetura, depois de anos de 

tentativa percebe que esse ramo não era a sua verdadeira paixão e resolve 

dedicar a sua vida exclusivamente as obras de arte.  

  Em 1953 nasce Sergio Fingermann na cidade de São Paulo, desde de criança 

suas obras de arte no papel já eram um sucesso então de 1967 a 1969 resolve 

estudar desenho e pintura com Ernertina Karman. Após a conclusão deste curso 

volta a estudar em 1971 agora com Yolanda Mohalyi e ainda em 1973 faz uma 

viagem a Veneza onde estuda pintura com Mário de Luiggi e tem aulas sobre 

construções espaciais com Mark di Suvero. Depois de um período fora do Brasil, 

em 1974 resolve voltar e começa a frequentar a Escola de Artes Brasil. Depois 

de longos anos de estudo resolve aplicar o seu conhecimento dando aula de 

pintura em seu ateliê. Não realizado com a sua formação resolve fazer uma 

faculdade de arquitetura em São Paulo. Então em 1975 resolve trabalhar como 

artista plástico, desenvolvendo seus trabalhos como pintor e realizando obras em 

gravuras de metal.  

  A escolha por formas geométricas se deu testes executados com o material, o 

plástico proporcionou somente recortes como círculos, retângulos, triângulos, 

recortes diagonais do círculo e cilindros formando assim a inspiração desse 

projeto. 
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3.6.1  Painel de Inspiração 

QUADRO 14 – PAINEL DE INSPIRAÇÃO 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

3.7.1 Conceito  

 

 O desenvolvimento desse projeto se iniciou a partir da percepção do descarte 

incorreto do material plástico. Muitas vezes por ser um material barato tem 

reconhecido o seu devido valor. A ideia deste trabalho é visualizar o plástico de 

forma diferente. A maneira optada por reavaliar esse material foi através do 

adorno corporal.  

  Para saber se seria possível criar adornos com bobinas para maquina cartão 

e potes de plástico, sendo um material nada comum para esse tipo de objeto se 

iniciam testes com o material escolhido, foi avaliada a questão de corte, 

acabamento e tingimento. Após constatar que é possível confeccionar as peças 

se passa para a busca por uma inspiração. 
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A inspiração escolhida foi duas obras de artistas como Nadir Afonso e Sergio 

Fingermann a escolha se deu por duas obras de cada artista, as quais enfatizam 

as formas geométricas.  

 

 3.8 AMBIÊNCIA 

QUADRO 15 – PAINEL DE AMBIÊNCIA 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

3.9 MIX DE PRODUTOS  

 

  O mix de produtos é de grande importância para uma empresa, pois é através 

dele que é feita a apresentação de todos os produtos que a marca pode oferecer. O 

mix é dividido em três categorias, básico, fashion e vanguarda cada um obtendo sua 

característica particular. 

  O grupo básico segundo Treptow (2013)  é composto por produtos que todo 

mundo gosta e usa como o próprio nome diz peças básicas, aquelas que sempre 

estão na coleção e tem venda garantida. 

  As peças fashion segundo Treptow (2013) fazem parte da moda, são as 

peças do momento, de alguma maneira seja por cores ou formas esses produtos 
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transmitem a tendência. Seu período de venda é curto, pois todo o material precisa 

ser vendido no período da temporada, porque depois não terá o mesmo atrativo. 

  Já as peças vanguarda segundo Treptow (2013) são um complemento para a 

coleção, podendo ter resquícios de tendências atuais ou futuras mas nem sempre 

são peças voltadas para o mercado comercial. São aquelas peças que carregam o 

“espírito da coleção” e podem ser utilizadas para edição fotográfica e vitrines. 

 

QUADRO 16 – MIX DE PRODUTOS 

 
MIX DE PRODUTOS 

 
BASICO 

 
FASHION 

 
VANGUARDA 

 
TOTAL 

 
Adorno ombro  

 
2 

 
3 

 
5 

 
10 

 
Adorno de 
pescoço 

 
6 

 
10 

 
4 

 
20 

 
Adorno de Punho 

 
8 

 
7 

 
5 

 
20 

 
Total 

 
15 

 
20 

 
14 

 
50 

Distribuição 
Percentual 

 
30% 

 
50% 

 
20% 

 
100% 

FONTE: elaborado pela autora 

 

3.9.1 Método sku 

 

  Rigueiarl in Treptow (2013) elabora um método para saber a dimensão 

quantitativo de uma unidade de estoque ( Stock Keeping Unit, SKU). Esse método é 

muito aplicado em lojas próprias, pois é possível de imaginar a distribuição em meio 

ao comércio e peças com mais saída entre toda a coleção. 

  Feito esse estudo é elaborada uma tabela pela qual será registrado os 

produtos da coleção, quantidade em números de modelo, cor , tamanho e por fim se 

encontra a unidade de estoque em números sku. 

  A demanda por tamanho também costuma variar conforme o tipo de artigo e 

publico.” Para um levantamento de dados e uma unidade de estoque mais adequada 

ao publico é possível rever as coleções anteriores para avaliar o desempenho. 
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QUADRO 17 – MÉTODO SKU 

 
MIX DE PRODUTOS 

 
VARIRDADE 

DE MODELOS 

 
CORES 

 
TAMANHO 

 
SKU 

 
Adorno de ombro  

 
10 

 
3 

 
ÚNICO 

 
30 

 
Adorno de 
Pescoço 

 
20 

 
3 

 
ÚNICO 

 
60 

 
Adorno de Punho 

 
20 

 
3 

 
ÚNICO 

 
60 

 
Total 

 
50 

 
3 

 
ÚNICO 

 
150 

FONTE: elaborado pela autora 

 

3.10 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO 

PRODUTO 

 

   Para a realização desse projeto, inicialmente foram realizados testes com o 

material escolhido. A escolha desse material se deu após a não reutilização do 

mesmo depois do seu objetivo inicial. 

            O material está no grupo dos termoplásticos, plásticos como bobinas de 

cartão e potes de plásticos.  

FIGURA 1 – BOBINAS DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE  CRÉDITO E POTES DE 

PLÁSTICO 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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FIGURA 2 – BOBINAS DE MÁQUINA DE  CARTÃO DE CRÉDITO E POTES DE 

PLÁSTICO 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

Para que fosse possível realizar os testes foi necessário coletar materiais, 

pois sendo de nenhum valor acabam sendo descartados incorretamente. 

A coleta das bobinas se deu em lojas e supermercados e a pedido da autora, 

o estabelecimento juntava uma boa quantidade do material para depois doá – lo a 

autora. 

Já os potes de plásticos se encontram em grande quantidade em instituições 

educacionais, pois é um material durante o ano letivo os alunos utilizam o glitter para 

realizar as suas atividades e quando o mesmo acaba, o pote tem como o destino 

final o lixo. Por esse motivo, resolve – se fazer uma parceria com as instituições de 

ensino onde á cada final de ano as escolas doam o material para este projeto 

fazendo com que se de um descarte correto a esse material e proporciona a 

confecção de novas peças para a construção deste trabalho.     
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FIGURA 3 – LAVAGEM COM ÁGUA E SABÃO

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

FIGURA 4 – POTES DE MOLHO NA ÁGUA E SABÃO 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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FIGURA 5 – LIMPEZA COM ÁLCOOL 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

 Após a limpeza de todas os materiais que foram utilizados para a confecção 

das peças de adorno se passa para a fase de teste. Essa fase consiste no corte do 

material, ferramentas utilizadas, acabamento e tingimento.  
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O primeiro passo a ser dado foi em relação ao corte do material, por se tratar 

de um objeto pequeno, foi necessário saber que recortes o material proporcionava. 

Para essa função foi utilizada a máquina serra fita,a serra de corte e o estilete. 

 

FIGURA 6 – MÁQUINA SERRA FITA E SERRA DE CORTE 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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FIGURA 7 – CORTE POTE DE PLÁSTICO 

           

           

FONTE: elaborado pela autora 
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  A bonina, por se tratar de um termoplástico divergente do pote, foi cortada de 

maneira diferente, em um primeiro momento se propôs cortar com a serra fita, 

ferramenta utilizada para cortar os potes, mas por causa do mal acabamento que a 

própria ferramenta proporcionou ao objeto, se buscou outras alternativas. 

A solução encontrada a qual deu melhor acabamento foi o corte com estilete, 

imagem ilustrativa abaixo.  

 

FIGURA 8 – CORTE BOBINA DE PLÁSTICO 

         

FONTE: elaborado pela autora 

 

Com o corte realizado foi possível perceber que com esse material se limita 

basicamente ao corte das formas geométricas como, círculo, triângulo, retângulo, 

cilíndrico e um círculo diagonal.  
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FIGURA 9 – PLÁSTICOS RECORTADOS 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

Depois de ter cortado as peças se percebe que por ser um plástico, 

dependendo da maneira que é cortado ficam algumas rebarbas e necessita passar 

por um processo para ter um melhor acabamento. Para ter esse acabamento todos 

os elementos cortados devem passar por um processo de lixamento com uma lixa 

d’água. 

FIGURA 10 – LIXA D’AGUA 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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FIGURA 11 – LIXA D’ÁGUA 

 

 FONTE: elaborado pela autora 

 

  Logo após ter sido cortado sua característica de peça transparente brilhante 

passa a ser uma peça fosca. 

  Para que seja possível pintar um plástico é necessário passar um selador 

antes para que não haja descascamento da cor da peça. O selador escolhido é 

usado especificamente para o plástico.  

FIGURA 12 – SELADOR 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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FIGURA 13 – SELADOR 

        

FONTE: elaborado pela autora 

A secagem do selador é muito rápida, após a aplicação na peça ele seca em 

cerca de 30 segundos. Abaixo uma foto de todas as peças seladas sem nenhuma 

interferência do tingimento. 

FIGURA 14 – SELADOR

 

FONTE: elaborado pela autora 
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Foi realizado teste para tingimento das peças, após aplicar o selador foi 

adicionada uma camada de tinta spray para verificar como o material reagiria a tinta, 

a cor escolhida foi a cor prata e preto. 

 

FIGURA 15 – TINGIMENTO 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

 

FIGURA 16 – TINGIMENTO 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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Depois de aplicado a tinta é preciso esperar em media 24 horas até que 

seque por completo. Esperado esse tempo parte - se para a montagem do adorno.  

Para que essa montagem seja feita antes foi necessário fazer pequenos furos com 

uma furadeira em cada peça permitindo assim a entrada do fio de nylon.   

FIGURA 17 – FURADEIRA 

 

FONTE: elaborado pela autora 

   Conforme a seleção de alternativa escolhida se inicia a confecção da peça. 

Para a montagem do adorno é necessário fio de nylon fio de silicone e as peças. 
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4 RESULTADOS 

 

   O objetivo desse capitulo é  demonstrar os resultados referentes às 

etapas anteriores. Aqui se encontram os critérios utilizados para a seleção de 

alternativas, a analise ergonômica da coleção e cartelas de cores, materiais. 

 

4.1 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Para Baxter, 

 
a seleção das ideias é um processo mais sistemático, discipulado e rigoroso 
que os procedimentos de geração de ideias. Ela se destina a identificar, no 
meio das muitas ideias geradas, aquela que melhor seleciona o problema 
proposto. Essa coleção também exige criatividade para combinar e adaptar 
as ideias às necessidades de solução (2011, p.65) 

 

    Sendo assim, os critérios utilizados para a seleção das alternativas são 

as peças que melhor se alinharam com fidelidade às formas da inspiração 

escolhida com a introdução da semiótica, formando assim a coleção mandala. 

 

4.1.1 REQUISITOS PARA O NOVO PRODUTO 

 

   Este tópico apresenta todos os critérios utilizados para a construção de 

uma nova peça de design. Para esse projeto foram levados em conta os pontos 

citados abaixo. 

 

 O plástico como principal matéria prima para a confecção dos produtos 

 Utilizar somente o fio de nylon para a montagem das peças 

 A leveza do adorno como produto final 

 Utilizar o fecho de imã no fechamento de algumas peças para facilitar a 

colocação da peça no corpo e também por questões ergonômicas 

 As formas utilizadas consistem na inspiração do projeto 

 As cores utilizadas para enriquecer o produto 

 A estética visual que a peça transmite 

 A anatomia das peças para melhor adequação ao corpo 

 Acabamento do produto final para valorizar a peça 
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  Foram levados em consideração esses pontos para que no final obtivesse um 

adorno corporal diferenciado daqueles que já existem no mercado, fazendo 

assim com que esse produto tenha uma maior valorização. 

 

 

4.2 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

  São apresentados, por meio de ilustração, cinco modelos de adornos 

corporais os quais mais se alinharam ao publico alvo, inspiração e conceito. 

 

QUADRO 18 – ADORNO DE OMBRO 1 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 19 – ADORNO DE OMBRO 2

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 20 – ADORNO DE OMBRO  3 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 21 – ADORNO DE OMBRO  4 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 22 – ADORNO DE OMBRO 5 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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4.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DA COLEÇÃO 

 

  Segundo Iida, “a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e 

seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos 

conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas 

surgidos desse relacionamento “(2005, p.2).  

  Este projeto tem como objetivo utilizar os conceitos de ergonomia para poder 

proporcionar um vínculo mais adequado para o usuário e o produto no momento de 

uso, contribuindo assim para uma melhoria a quem o usa. A coleção de adornos 

corporais necessita de alguns elementos fundamentais para que a peça mostre o  

conforto que precisa. Para isso é levada em consideração a maneira que se fecha e 

abre a peça como também o seu peso, a usabilidade, alergias que o produto venha 

a causar e possíveis dores. 

  Algumas características que foram consideradas a proporcionar conceitos 

ergonômicos em uma coleção de adornos: facilidade em manusear a peça, conforto 

bem adequado ao produto confeccionando uma peça anatômica a qual se ajusta ao 

usuário, peso da própria peça, limpeza fácil do adorno e estética. Com esses 

parâmetros é possível criar um produto diferente com sua textura, cores e materiais, 

proporcionando ao publico uma peça sustentável, bonita e com aplicação de 

ergonomia. 

  Uma das funções mais relevantes da ergonomia em um adorno consiste no 

seu manejo e pega. 

Conforme Iida (2005 p. 243) Manejo é uma forma particular de controle, onde 

há um predomínio dos dedos e da palma da mão, pegando, prendendo ou 

manipulando alguma coisa. 

Para um adorno corporal o manejo mais utilizado é o fino e geométrico ele 

tem  esse nome pela sua execução onde o movimento é realizado com a ponta dos 

dedos sendo assim se trata de um movimento delicado. 

Segundo Iida (2005, p 245) os movimentos de pega com a ponta dos dedos, 

tendo o dedo polegar em oposição aos demais, permite transmitir uma força máxima 

de 10kg.  

Sendo assim toda a estrutura de um adorno deve ser previamente pensada, 

levando em conta os materiais utilizados e se essa peça suportará o peso colocado 

sobre ela não podendo ultrapassar os 10kg. 
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Tratando – se de um de adorno corporal que tem como função envolver o 

corpo da mulher e se tratando de um produto grande, o peso que esse adorno tráz 

ao tronco deve ser projetado com muita cautela, pois se o mesmo for pesado demais 

poderá causar dores ao usuário. No caso dessa coleção de adornos o material 

utilizado para confecção das peças foi o plástico, proporcionando maior sutileza a 

peça, assim a preocupação acaba sendo ao invés do peso, a leveza dos adornos, 

então o peso final do produto contribuiu para o usuário. 

Outro ponto a ser levado em consideração ao desenvolver um produto que 

fica em contato com o corpo são as alergias que a peça pode causar. Ou seja, o 

processo de construção da peça pode resultar em um bom ou não produto final. O 

material é reutilizado e ele precisa passar por todo um processo antes para que 

sejam prevenidos outros danos, por esse motivo o plástico passa por uma lavagem 

para tirar todos os resíduos indesejáveis, depois do corte o material é lixado para 

que no momento do uso da peça o adorno não venha a arranhar ou machucar o 

usuário e por fim é utilizada uma tinta específica para o plástico não prejudicar o 

usuário. Com todas essas precauções tomadas a qualidade do produto final com 

certeza será maior. 

A usabilidade nada mais é que uma ramificação da ergonomia, sua função é 

delimitar características para que o objeto seja fácil de usar e que a tarefa do mesmo 

seja realizada com eficiência. No caso desse projeto a solução proposta foi o fecho 

de imã e a utilização do nylon para confecção das peças. Por se tratar de peças 

grandes, o imã só vem a colaborar com esse adorno, trazendo a facilidade do 

fechamento da peça. Jáo fio de nylon ou o fio de silicone foram utilizados para a 

confecção da peça, permitindo assim que o produto tenha certa elasticidade no 

momento de usar. 

Assegurando os pontos levantados em questão é possível desenvolver uma 

coleção de adornos baseada nos princípios da ergonomia trazendo para o mercado 

um produto de qualidade na sustentabilidade, estética, função ou na utilização do 

produto usuário beneficiando o cliente. 
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QUADRO 23 – TABELA DE MEDIDAS 

 

FONTE : http://www.gruporamponi.com.br/parceiros/ 

 

 4.4. TAG 

Conforme Gomes Filho (2012) a identidade do produto são informações que 

se expressam por meio de marca, logotipos, etiquetas, grifes e assinaturas. 

  Na elaboração do nome que se daria a marca de adorno, surge a ideia de 

criar uma identidade de uma marca que representa – se a cidade em que a autora 

do trabalho vive sendo a mesma a cidade de Curitiba. Assim, Aneci, nome escolhido 

pra marca vem do idioma Tupi - Guarani que significa graciosa. Fazendo um link a 

estrada da graciosa que se encontra na região de Curitiba – PR, o nome Aneci 

também remete a algo delicado como um adorno. E completando o slogan a work of 

art significa uma obra de arte 

Após a estrutura montada de todos os requisitos desejados e percepção 

visual capturada se dá início a elaboração da logo. Abaixo está a imagem da logo/ 

tag finalizada. 

   

FIGURA 18– TAG 1 

 

FONTE : elaborada pela autora 

http://www.gruporamponi.com.br/parceiros/
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4.5 CARTELAS 

 

            As cartelas têm como objetivo mostra a coleção em cores e materiais. 

Assim são apresentadas cartelas com todas as cores da coleção e todos os 

materiais utilizados na confecção da peça.   

 

 

4.5.1 CARTELA DE CORES 

   

   As cores foram escolhidas visando um adorno atraente.  

 

De acordo com Treptow (2013 p109 ) a cartela de cores deve ser composta 
por todas as cores que serão utilizadas, e é de extrema importância que as 
cores da cartela sejam identificadas por códigos ou por nomes e informar o 
sistema escolhido para identificação. 

 
QUADRO 24 – CARTELA DE CORES 1 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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4.5.2 CARTELA DE MATERIAIS 

   

     Os materiais escolhidos têm como propósito de atender aos requisitos de 

montagem e estética do adorno. 

 

QUADRO 25 – CARTELA DE MATERIAIS 1 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

 

4.6 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
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4.7 PLANO DE NEGÓCIOS 

 

  O projeto tem como objetivo criar uma coleção de adornos corporais a partir 

do método upcycling o qual reutiliza materiais que seriam descartados no meio 

ambiente. Alem de reutilizar a matéria prima o objetivo do upcycling  é dar uma nova 

aparência a esse material, fazendo assim com que a sua vida útil se prolongue. 

  Para a confecção dessas peças o material escolhido foi o plástico, mais 

especificamente a bonina de máquina de cartão de crédito e o pote de plástico. Para 

obter esse material foi necessário realizar uma parceria com instituições de ensino e 

comércio em geral para que esses estabelecimentos fornecessem o material à 

empresa. Após a captação desses produtos é necessário que esses passem por um 

processo de limpeza, corte e lixamento para que o seu acabamento final seja 

adequado ao produto. Passando – se então para a criação dos adornos. 

  Após a criação da peça é necessário pensar como esse produto será vendido, 

no caso desse projeto a produção será em escala industrial, assim será necessário 

ter uma confecção para a montagem de todas as peças. Apesar de ser um adorno, 

as peças que compõem esse produto são pequenas e de um material frágil o que 

dificulta ainda mais o processo de produção. Sendo assim, será necessário que 

nessa confecção  tenha um grupo de funcionários onde cada um exerce uma função 

diferente, idealizando cada processo de montagem. Essas etapas seriam compostas 

de profissionais capacitados para mexer com o material como: o designer que 

desenvolve todo o processo de criação das peças e mais quatro funcionários. Cada 

um deles realizará as atividades de, captação do material e limpeza, corte e 

lixamento, selador e tingimento e  a montagem sendo composta por fazer o furo em 

todas as peças e monta – las com o fio de nylon. 

  Já a parte de vendas será toda realizada por um site particular da e pelo e – 

commerce. Periodicamente esse site será atualizado com coleções novas e 

disponibilizando ao público uma maior variedade de produtos. A entrega do pedido 

realizado pode ser feita de duas maneiras, uma delas será na casa do cliente 

podendo ser enviado por sedex ou o cliente ir buscar o seu produto no própria 

empresa deixando o mais livre para a melhor escolha. 

  Após o usuário utilizar o adorno até não querer mais a peça ou ate ela 

quebrar a preocupação da empresa com o seu cliente ainda continua, então a 

empresa propõe uma segunda montagem da peça. O cliente poderá levar a sua 
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peça até a empresa e a mesma cuidara de remontar a peça de outra maneira 

transformando - a em um adorno diferente da proposta inicial. 

  Mas quando o destino da peça for realmente o lixo a melhor maneira que 

esse descarte deve ter é direcionando cada resíduo para a sua própria lixeira. A 

empresa pode realizar uma parceria com a prefeitura onde a mesma recolhe na 

empresa os restos de plástico e metal e dão um destino mais adequado a esse 

material. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O desenvolvimento desse projeto se deu através de todos os dados e 

análises realizadas até o presente momento. A proposta desse projeto foi a criação 

de uma coleção de adornos corporais utilizando material diferenciado, o qual o 

mesmo teria como destino o descarte incorreto no meio ambiente. Assim alindo a 

sustentabilidade, upcycling com o design na criação de um produto diferente tendo a 

intenção de prolongar a vida útil de um material que não teria mais utilidade e 

consequentemente ajudar o meio ambiente. Para que fosse possível realizar esse 

projeto com um bom resultado foi necessário conhecer o público alvo e o material 

proposto. Assim então se iniciou a pesquisa do público alvo aonde foi possível 

perceber como esse grupo de pessoas vive no seu dia a dia. Após conhecer e 

entender como o público alvo essa pesquisa  parte para o conhecimento do material. 

  O plástico foi o material escolhido sendo ele o pote de plástico e a bobina de 

máquina de cartão de crédito. Foram realizados testes com esse material e as 

partes escolhidas para a construção dos adornos corporais foram a parte central do 

pote de plástico e toda a bobina de máquina de cartão. O fundo e a tampa não foram 

utilizados na construção das peças, no caso da tampa por se tratar do curto tempo 

que se teve de estudo e também por ser um material diferente do resto do pote não 

foi possível utilizada na confecção, mas talvez em outro projeto com mais tempo 

possa ser estudada uma maneira de utilizar essa parte do plástico. A geração de 

alternativas foi de grande importância para esse projeto, o qual fez toda a diferença 

no design das peças alinhando sustentabilidade com a inspiração e o conceito da 

coleção na qual se transmite em peças diferentes daquelas já são encontradas no 

mercado.   

   Conclui – se então que para que haja um bom resultado final é necessário 



75 
 

 

passar por várias etapas a serem realizadas utilizando uma metodologia e 

estudando cada ponto importante para que no resultado final se tenha um bom 

produto tanto para o designer como para o seu público. 
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APÊNDICE 

 
A: GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

QUADRO 26 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 1 

    

 

 

 
 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 27 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 2 

 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 28 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 3 

 

 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 29 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 4 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 30 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 5 

 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 31 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 6 

 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 32 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 7 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 33 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 8 

           

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 34 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 9 

 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 35 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 10 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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B: GRAFICOS DO PÚBLICO-ALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

30% 12% 

9% 

24% 

Qual a sua idade? 

18 a 20 anos 20 a 25 anos 25 a 28 anos 28 a 30 anos Acima de 30 anos 

63% 

29% 

8% 

Estado Civil? 

Solteira Casada Divorciada 
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24% 

76% 

Possui Filhos? 

Sim Não 

79% 

16% 

5% 

Qual a sua escolaridade? 

Ensino Fundamental Ensino Médio Graduação Pós - Graduação Mestrado 
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60% 
23% 

10% 

7% 

Em seu local de trabalho, qual função você 
exerce? 

Chefe Funcionaria Estagiaria Autônoma 

53% 
33% 

9% 
5% 

Qual a sua renda mensal? 

1.000 a 2.500 2.500 a 5.000 5.000 a 8.000 Mias que 8.000 
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68% 

27% 

5% 

Mora em que região de Curitiba? 

Curitiba Região Metropolitana Outros 

45% 

31% 

18% 

6% 

Com quem mora? 

Pais Cônjuge Sozinha Outros 
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56% 

38% 

6% 

Principal meio de transporte? 

Ônibus Carro Outros 

35% 

18% 

25% 

15% 

7% 

Quando tem seu tempo de lazer o que gosta 
de fazer? 

Viajar Ir ao shopping Ficar com a familia Ir ao parque Balada 
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48% 

29% 

15% 

8% 

Aonde costuma sair a noite? 

Jantar Cinema Balada Casa do companheiro 

39% 

47% 

13% 

1% 

Onde costuma fazer a compra de roupas, 
calçados, bolsas e etc? 

Shopping Loja de rua Internet Outros 
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34% 

32% 

22% 

12% 

Como se sente quando é exposta em 
publico? 

A vontade Timida Fala, mas a voz treme Não gosta 

76% 

24% 

Tem interesse em moda? 

Sim Não 
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50% 

50% 

Você se considera consumista da moda? 

Sim Não 

28% 

34% 

24% 

14% 

Qual é seu estilo? 

Moderno/Urbano Básico/ Clássico Fashion/Alternativo Romantico 
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79% 

21% 

Gosta de usar acessorios? 

Sim Nõa 

34% 

20% 

21% 

13% 

12% 

Qual peça mais utiliza no seu dia a dia? 

Brinco Colar Anel Pulseira Outros 
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75% 

10% 

15% 

Usaria acessório com material diferente de 
prata e ouro? 

Sim Não Talvez 

62% 
19% 

19% 

Se existisse uma coleção de joia com 
principal materia prima o plásticos, você 

usaria? 

Sim Não Talvez 
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56% 26% 

13% 

5% 

Quanto você pagaria por esta peça? 

Menos de R$ 50,00 De R$ 50,00 a R$ 100.00 

De R$ 150,00 a R$ 200.00 Acima de R$ 200,00 

48% 

44% 

8% 

O que valoriza na peça que compra? 

Beleza/ Estética Qualidade/ Conforto Exclusividade/ Marca 
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77% 

3% 

20% 

Em sua opinião os adornos corporais 
expressam identidade e emoção em formas 

e texturas? 

Sim Não Talvez 

90% 

10% 

Já que estamos falando de sustentabilidade 
aplicada a joias, você se preocupa com o 

meio ambiente? 

Sim Não 
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27% 

57% 

12% 

4% 

Como você avalia seu comprometimento em 
relação ao descarte consciente ou 

sustentável? 

Excelente Bom Ruim Péssimo 
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C: FICHA TÉCNICA 

QUADRO 36 – FICHA TECNICA 1 

 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 



102 
 

 

QUADRO 37 – FICHA TECNICA 2 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 38 – FICHA TECNICA 3 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 39 – FICHA TECNICA 4

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 40 – FICHA TECNICA 5

 

FONTE: elaborado pela autora 
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D: FICHA LISTAGEM DE INSUMO 

 

QUADRO 41 – LISTAGEM INSUMO 1 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 42 – LISTAGEM INSUMO 2 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 43 – LISTAGEM INSUMO 3 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

QUADRO 44 – LISTAGEM INSUMO 4 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 45 – LISTAGEM INSUMO 5 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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E: PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS 

 

QUADRO 46 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS 1 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 47 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS 2 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 48 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS 3 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 49 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS 4 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 50 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS 5 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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F: FICHA SEQUENCIA OPERACIONAL 

 

QUADRO 51 – FICHA SEQUENCIA OPERACIONAL 1 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 52 – FICHA SEQUENCIA OPERACIONAL 2 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 53 – FICHA SEQUENCIA OPERACIONAL 3 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 54 – FICHA SEQUENCIA OPERACIONAL 4 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 55 – FICHA SEQUENCIA OPERACIONAL 5 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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G: MAPA DE PRODUÇÃO 

QUADRO 56 – MAPA DE PRODUÇÃO 1 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 57 – MAPA DE PRODUÇÃO 2 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 58 – MAPA DE PRODUÇÃO 3 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 59 – MAPA DE PRODUÇÃO 4 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 
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QUADRO 60 – MAPA DE PRODUÇÃO 5 

 

 

FONTE: elaborado pela autora 

 

 


