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RESUMO  
 
Este projeto tem como objetivo criar uma coleção de joias para famílias que tem a 
preocupação e o desejo de manterem a essência e as suas principais características 
sempre em evidência, se utilizando de peças exclusivas e valiosas poderão carregar 
consigo o simbolismo familiar que será representado por seis símbolos: laço de 
amor, brasão, prata, Topázio, andorinha e árvore da vida, os quais possuem 
significados espirituais, que por sua vez são compatíveis com os sentimentos dentro 
de uma família. A coleção foi desenvolvida com peças para a mãe, pai e filho (os), 
mas derivam da progenitora, as peças do pai e do (s) filho (os) saem de dentro da 
peça da mãe, relacionando assim, que através de quem dá a luz é que a família 
começa a ser formada, da mesma maneira a coleção de joias familiares, que busca 
retratar o forte vínculo afetivo e de unidade. 
 
Palavras-chave: joia familiar, unidade, significados espirituais, vínculo afetivo.  
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ABSTRACT  
 
This project aims to create a collection of jewelry for families that has the concern 
and desire to keep the essence and its main characteristics always in evidence, if 
using exclusive and valuable pieces can carry with them the family symbolism that 
will be represented by six Symbols: lace of love, coat of arms, silver, Topaz, swallow 
and tree of life, which have spiritual meanings, which in turn are compatible with the 
feelings within a family. The collection was developed with pieces for the mother, 
father and children, but derived from the mother, the parts of the father and the child 
(s) leave the inside of the mother's piece, thus relating that through whom Gives birth 
is that the family begins to be formed, in the same way the collection of familiar 
jewelry, which seeks to portray the strong affective bond and unity. 
 
Keywords: family jewelry, unity, spiritual meanings, affective bond. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Existem famílias com forte vínculo afetivo e que prezam por estar sempre 

juntos, em unidade. Muitas delas são reconhecidas por uma característica que as 

define, a qual será representada em uma coleção de joias. 

 O objetivo desse projeto é fornecer às famílias a representação da ligação 

espiritual que possuem por meio de itens de joalheria, é tornar reais os sentimentos 

e sensações sentidos podendo carregá-los fisicamente. 

Após aplicação de questionário para o público-alvo pôde-se identificar os 

desejos que as pessoas tinham de ter uma peça exclusiva que pudessem carregar 

consigo e que retratasse os mais diversos sentimentos que envolvem a sua família. 

 Buscando em símbolos diversos dentro do contexto familiar, foram escolhidos 

seis, os quais têm significados espirituais propícios e que retratam com propriedade 

os sentimentos que envolvem pessoas com grau de parentesco, são eles: laço de 

amor, brasão, prata, Topázio, andorinha e árvore da vida. 

 Após o prévio levantamento de dados históricos houve a seleção dos 

símbolos, painéis de inspiração e ambiência, desenvolvimento de análises estrutural, 

morfológica, semiótica e ergonômica foram desenvolvidos com base no conceito da 

coleção, o que favoreceu o esclarecimento de como os usuários desejam ter as suas 

peças. 

 Foram geradas diversas opções de peças através de croquis para posterior 

escolha de cinco para comporem a coleção, as quais foram selecionadas a partir de 

detalhes minuciosos quanto a acabamento e aplicação do conceito em cada joia. 

 Após a escolha dos modelos a serem confeccionados, testes prévios com 

metais nobres e a escolha da pedra preciosa deram início à coleção. 

 Assim, constituiu-se a coleção de joias com unidade familiar através dos 

símbolos, unindo-os por meio de peças carregadas de sentimentos e simbolismos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O inicio da pesquisa se dá a partir do levantamento histórico do produto, a 

ligação da joia com o design de moda e a sua função dentro desses parâmetros. 

 A coleção de joias pretende retratar a unidade familiar por meio de símbolos, 

os quais serão destrinchados no decorrer do capítulo, bem como a ligação do design 

como auxiliador na execução do projeto. Para isso, serão citados autores da área 

que tratam especificamente de cada assunto a ser abordado dando base e 

referencial teóricos, são eles: Doris Treptow (2013), Eliana Gola (2013), Rita Santos 

(2014), Dorling Kindersley (2013) também como a metodologia de Mike Baxter 

(1998).  

 

2.1 HISTÓRIA E FUNÇÃO DA JOIA 

 

“A história da joalheria sempre esteve ligada à historia das civilizações.” 

(SANTOS, 2013, p. 10) 

 Os adornos são utilizados desde a pré-história, para diversos tipos de funções 

e dependendo do contexto em que se está inserido, podendo ser social, político, 

econômico e cultural. 

 Os primeiros adornos que se tem relato eram feitos com materiais facilmente 

encontrados na natureza, como: conchas, dentes e ossos de animais. 

 Com a descoberta dos metais preciosos os adornos passaram a ser 

confeccionados também em metal, e no decorrer da história, a diferenciação de 

classes sociais se caracterizou através do uso de metais preciosos e pedras raras. 

Os adornos que eram feitos de determinados metais e pedras preciosas passaram a 

ser conhecidos como joias, assim, tornando-se um símbolo de riqueza e 

prosperidade. Desde a descoberta do uso de adornos a fabricação era 

exclusivamente artesanal, juntamente com a mudança e o reconhecimento de 

adorno como joia (de acordo com os materiais utilizados) a maior mudança depois 

disso foi o desenvolvimento da indústria, a qual proporcionou avanços tecnológicos 

na confecção das joias. A história da arte sempre teve forte influência na joalheria, 

para cada época e cultura local era um tipo de estilo e as indumentárias mudavam, 

assim, a matéria-prima e as formas eram diferenciadas. (GOLA, 2013) 
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 A joia sempre foi uma espécie de expressão da arte, pois além da sua 

principal função que é adornar, a joia têm outros valores, ela conta uma historia, 

marca um momento, para isso ao longo do tempo diversos métodos de confecção 

de joia foram se reinventando. 

 Os processos da ourivesaria aprimoraram-se, novas ferramentas foram 

desenvolvidas para facilitar o processo, embora grande parte da joalheria tradicional 

ainda seja feita manualmente, novas técnicas foram se encaixando, o que antes era 

comum no uso das pedras preciosas serem apenas lapidadas, agora a livre 

lapidação e o uso da pedra em sua forma original são comuns, assim também como 

as modernas joias impressas em 3D. (SANTOS, 2013) 

  

2.2 HERÁLDICA 

 

A heráldica tem origem medieval, é um tipo de código de comunicação, 

especificamente militar, pois estava presente nos armamentos, bandeiras e artigos 

dos países, os quais continham cores e padronagens em seus brasões. 

De acordo com Consolo (2015, p. 53): “A brasonagem é o sistema heráldico 

construído a partir de figuras e cores organizadas no interior de um escudo, de 

acordo com uma série de convenções, princípios e regras.” 

A heráldica chegou à atualidade e ainda é um código de comunicação, porém 

passou a ser utilizada como um identificador de classe e posses, assim também 

como símbolo representativo para famílias. 

 
Na Idade Média a heráldica constituiu um código de 
comunicação e se tornou uma ciência que auxilia o 
entendimento da própria história. A utilização de 
determinados símbolos como marcas de identidade 
de indivíduos, famílias, tribos ou clãs é um fenômeno 
universal, e as mais remotas encontradas datam dos 
anos 883 a 859 a.C., entre os assírios. (CONSOLO 
apud RAPELLI, 2015, p. 52) 

 

 Com base nos conceitos da heráldica, o brasão será um dos principais 

elementos utilizados na coleção de joias, contendo outros símbolos representativos 

unidos no brasão como expressão de tudo o que a família acredita, assim também, 

por meio dele se comunicará a que família o usuário das peças pertence. 

 

 



 

2.3 SIGNIFICADO DOS 

 

“O símbolo é uma imagem ou sinal visual que representa uma idéia.” 

(KINDERSLEY, 2013, p. 7)

Os símbolos são objetos ou materiais com significado

desconhecido, a maioria deles sempre com conotações espirituais.

Os símbolos listados abaixo serã

foram escolhidos por seus significados que tem 

familiares. Chegar até eles foi o resultado da pesquisa de campo aonde se 

descobriu os sentimentos e desejos das pessoas com relação aos seus entes 

queridos. 

 

2.3.1 Laço de amor 

 

O laço de amor é uma das expressões utilizadas para simbolizar a 

importância e o grau de afetiv

das famílias o amor é o principal sentimento que rege a unidade entre seus 

membros. 

“No folclore romano, este laço simbolizava a lendária fertilidade de Hércules. 

Chamado também laço de casamento, é símbolo

(KINDERSLEY, 2013, p. 127)

 

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS 

“O símbolo é uma imagem ou sinal visual que representa uma idéia.” 

, 2013, p. 7) 

Os símbolos são objetos ou materiais com significado intrínseco e por vezes 

desconhecido, a maioria deles sempre com conotações espirituais.

Os símbolos listados abaixo serão usados em toda a coleção de jo

foram escolhidos por seus significados que tem ligação direta com as 

até eles foi o resultado da pesquisa de campo aonde se 

descobriu os sentimentos e desejos das pessoas com relação aos seus entes 

O laço de amor é uma das expressões utilizadas para simbolizar a 

importância e o grau de afetividade que se tem por uma pessoa ou várias. Dentro 

das famílias o amor é o principal sentimento que rege a unidade entre seus 

“No folclore romano, este laço simbolizava a lendária fertilidade de Hércules. 

Chamado também laço de casamento, é símbolo de amor eterno (...).” 

, 2013, p. 127) 

 
FIGURA 1 – LAÇO DO AMOR 
FONTE: KINDERSLEY, 2013, p. 127 
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“O símbolo é uma imagem ou sinal visual que representa uma idéia.” 

intrínseco e por vezes 

desconhecido, a maioria deles sempre com conotações espirituais. 

o usados em toda a coleção de joias, e 

direta com as relações 

até eles foi o resultado da pesquisa de campo aonde se 

descobriu os sentimentos e desejos das pessoas com relação aos seus entes 

O laço de amor é uma das expressões utilizadas para simbolizar a 

idade que se tem por uma pessoa ou várias. Dentro 

das famílias o amor é o principal sentimento que rege a unidade entre seus 

“No folclore romano, este laço simbolizava a lendária fertilidade de Hércules. 

de amor eterno (...).” 
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2.3.2 Brasão 

 

O brasão sempre foi um símbolo usado para identificar a quem ou a que lugar 

era pertencente. Diversas famílias têm o brasão, e é um dos primeiros símbolos que 

vem a cabeça quando associa símbolo X família. 

 
O brasão completo compreende escudo ornamentado 
e mais um elmo, um timbre, um manto (...) e suportes 
(...). O sistema heráldico, surgido no século XII, já não 
é de uso exclusivo da aristocracia; agora é usado 
para criar os brasões de instituições, cidades e 
países. (KINDERSLEY, 2013, p. 320) 

 
  

 

FIGURA 2 – BRASÃO 
FONTE: KINDERSLEY, 2013, p. 320 

 

2.3.3 Prata 

 

A prata é um dos diversos metais preciosos existentes, é muito utilizado em 

joias, tanto em sua totalidade quanto parcialmente, embora seja um dos metais com 

preço mais acessíveis, é de igual modo valioso na joalheria. 

“Usada como moeda, a prata simboliza a riqueza.” (KINDERSLEY, 2013, p. 

47) 

 

 
 

FIGURA 3 – PEÇA DE PRATA 
FONTE: Disponível em: <http://www.sonhocerto.com/sonho-com-ouro-e-prata-significado-sonhos-

com-ouro-e-prata> 
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2.3.4 Topázio 

 

Quando se fala em vínculo familiar, os significados do Topázio são os 

adjetivos que uma família unida deve ter para uma relação de respeito. 

“Tida como a pedra da empatia, o Topázio simboliza a fidelidade, a bondade 

divina, a amizade, o perdão e o amor.” (KINDERSLEY, 2013, p. 42) 

  

 
FIGURA 4 – TOPÁZIO AZUL 

FONTE: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-692381662-topazio-natural-pedra-preciosa-na-cor-
sky-blue-3086-_JM 

 

2.3.5 Andorinha 

 

As características da andorinha são muito pertinentes ao tema, pois dentro do 

convívio familiar a esperança é um sentimento com relação a todo tipo de intenção 

como família, o desejo de boa sorte, o amor, a fertilidade para crescimento familiar, 

a metamorfose como as mudanças que toda família passa e logo em seguida a 

renovação familiar. 

A andorinha tem simbolismos tais como: esperança, boa sorte, amor, 

fertilidade, pureza, metamorfose e renovação.  (ANDORINHA... 2008) 

 

 
FIGURA 5 – ANDORINHA 

FONTE: http://www.999gag.com/gag/44774/cora%C3%A7%C3%A3o-dos-p%C3%A1ssaros 



 

2.3.6 Árvore da vida 

 

 É tida como um símbolo sagrado e significa f

ligação representativa entre o céu, a terra, pois suas folhas crescem direcionadas ao 

céu e seu tronco por meio das raízes se relaciona com a terra assim como as raízes 

se relacionam com o submundo

 A fecundidade está diretamente ligada á fertilidade, característica importante 

no que se refere à família, pois ao constituir família pensa

na posteridade, na descendência, e para isso a primeira preocupação é quanto à 

fertilidade.  

 Em seu nome já descreve seu maior significado, seu fruto, a vida, por meio da 

qual gerará outras sementes e dará origem a outras árvores.

 

FONTE: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/arvore

símbolo sagrado e significa fecundidade

ligação representativa entre o céu, a terra, pois suas folhas crescem direcionadas ao 

céu e seu tronco por meio das raízes se relaciona com a terra assim como as raízes 

se relacionam com o submundo. (ÁRVORE... 2008) 

idade está diretamente ligada á fertilidade, característica importante 

no que se refere à família, pois ao constituir família pensa-se na sua continuidade, 

na posteridade, na descendência, e para isso a primeira preocupação é quanto à 

nome já descreve seu maior significado, seu fruto, a vida, por meio da 

qual gerará outras sementes e dará origem a outras árvores. 

 

FIGURA 6 – ÁRVORE DA VIDA 
FONTE: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/arvore-vida/
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didade e imortalidade, é a 

ligação representativa entre o céu, a terra, pois suas folhas crescem direcionadas ao 

céu e seu tronco por meio das raízes se relaciona com a terra assim como as raízes 

idade está diretamente ligada á fertilidade, característica importante 

se na sua continuidade, 

na posteridade, na descendência, e para isso a primeira preocupação é quanto à 

nome já descreve seu maior significado, seu fruto, a vida, por meio da 

vida/ 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA  

 

O desenvolvimento de um produto compreende etapas a serem aplicadas 

para alcance de objetivos específicos. (BAXTER, 1998) 

Após a fundamentação teórica que delimitou o contexto em que o novo 

projeto será desenvolvido, seguem as próximas etapas para definição de: conceitos, 

análises diacrônica, sincrônica, paramétrica, semiótica, morfológica e estrutural, 

definição de público-alvo, funções prática, estética e simbólica, painéis 

representativos e o início da fase de testes, o qual mostrará a melhor forma de 

desenvolvimento da joia e as etapas de ourivesaria. 

 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA  

 

De acordo com Bonsiepe (1984, p. 38) “Dependendo do tipo de problema, 

pode ser útil uma coleção de material histórico para demonstrar as mutações do 

produto no transcurso do tempo.” 

O material histórico auxilia durante o desenvolvimento de uma coleção a fim 

de mostrar a evolução de determinado objeto para posterior criação de produto 

similar podendo ter um panorama do que já foi criado no decorrer dos anos, assim, 

inovando de forma vanguardista. 

 

 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 25. 

 
Joias da Pré-História – Paleolítico 

(de ± 35000 a.C. a 10000 a.C.) 

 
Ossos furados supostamente usados 

como pingentes. 

 

 

FONTE: BOUCHER, 2010, p. 20. 

 
Joias da Pré-História 

(2500 a.C.) 

 
Adereços em Âmbar (expostas no 

Museu Nacional, Copenhague.  

QUADRO 1 – ANÁLISE DIACRÔNICA 1 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: GOLA, 2013, p. 39. 

Joia egípcia 

(entre 3000 e 2500 a.C.)  

 

Anel em ouro com selo incrustado. 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 45. 

Joia grega 

(século V e IV a.C.) 

 

Bracelete persa em ouro maciço. 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 47. 

Joia grega 

(século V a.C.) 

 

Par de brincos gregos em ouro, em 
forma de crescente, segura por rosácea 
esmaltada. Decorados com filigrana e 

esmalte verde. 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 50. 

Joia etrusca 

(século VII a.C.) 

 

Par de braceletes confeccionados em 
chapas de ouro trabalhadas em repuxo. 

 
 

QUADRO 2 – ANÁLISE DIACRÔNICA 2 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: GOLA, 2013, p. 51. 

 

Joia etrusca 

(século VII a.C.) 

 

Tipo de diadema usado em testa 

feminina. Peças confeccionadas em 

lâminas de ouro e filigrana. 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 54. 

 

Joia romana 

(século III a.C.) 

 

Anel com gravação inglesa, de granada, 

safira e esmeralda. 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 55. 

Joia romana 

(século II e III a.C.) 

 

Anel em ouro fabricado com técnica 

romana de cinzel formando uma espécie 

de treliça de metal. 

Anel em ouro com uma moeda cunhada. 

 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 86. 

 

Joia brasileira 

(século XIX) 

 

Pulseira e braceletes usadas por 

escravas baianas. Técnicas de 

cinzelagem, estamparia e filigrana. 

Medalhões que copiam camafeus. 

 

QUADRO 3 – ANÁLISE DIACRÔNICA 3 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: GOLA, 2013, p. 89. 

 

Joia brasileira 

(século XIX) 

 

Penca de prata com berloques. 

Procedente de Lorena, São Paulo. 

Ourives Cláudio de Azevedo Ribeiro 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 93. 

 

Joias européias  

(século XIX) 

 

Camafeus em ouro, pérolas, rubis, 

mosaico e ônix. 

 

 

FONTE: GOLA, 2013, p. 103. 

 

Década de 1930 

 

Par de brincos produzido por Tiffany & 

Co. de Nova York, inspirados na 

arquitetura. 

 

FONTE: http://www.noiga.com.br/home/ID-Anel-
Ponteira-azul#.WKxLkfLWvIU. 

 

Joia contemporânea 

 

Anel da marca Noiga, impresso em 3D. 

 

QUADRO 4 – ANÁLISE DIACRÔNICA 4 
FONTE: o próprio autor 
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 A análise diacrônica é o levantamento histórico da evolução ou das 

transformações de uma determinada peça no decorrer dos anos, nesse caso, é a 

análise de diversas joias, desde a Pré-História até os dias atuais. 

 Foram selecionados diversos tipos de joias levando em consideração a 

montagem de uma coleção, podendo conter peças diversas. 

 Desde a Pré-História já havia a prática de adornar-se, mesmo utilizando 

técnicas de lapidação e modelagem primitivas. É durante a seleção das imagens 

evolutivas que nota-se o aperfeiçoamento das técnicas empregadas, levando em 

consideração que muitas delas se modernizaram, mas continuam sendo usadas 

desde os primórdios.  

 As joias da Pré-História eram basicamente feitas com elementos encontrados 

na natureza, como ossos de animais ou resina fóssil, eram modelados de acordo 

com a dureza do material, os ossos eram mais utilizados como pingentes, e o 

âmbar, por exemplo, já permitia ser moldado. As peças de ornamentação egípcias 

sempre foram famosas por terem modelos diversos e com um trabalho manual 

vanguardista para a época e par os recursos disponíveis, assim também como as 

joias etruscas e romanas que eram rebuscadas e faziam grande uso de pedras 

preciosas. As primeiras jóias brasileiras datadas seguem o estilo das jóias européias 

dando vazão às peças contemporâneas.   

Os adornos datados da Pré-História eram basicamente feitos de ossos ou 

âmbar, notam-se as técnicas primitivas se comparadas às atuais, mas já existia um 

refinamento levando em consideração o referencial da época. 

 Nos séculos posteriores surgiram então as joias egípcias, etruscas e 

romanas, que já eram dotadas de modelagens e lapidações diferenciadas em metais 

e pedras preciosos, dando origem e servindo de referência para outras partes da 

Europa e do mundo que descobriram diversos tipos de joias a serem explorados, 

não apenas brincos e braceletes, mas também camafeus e pencas com berloques, 

os quais são muito comuns na atualidade.  

 

3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA  

 

 A análise sincrônica é uma ferramenta utilizada para identificar produtos 

similares ao que será desenvolvido. 
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Serve para reconhecer o “universo” do produto em 
questão e para evitar reinvenções. A comparação e 
crítica dos produtos requer a formulação de critérios 
comuns. Convêm incluir informações sobre preços, 
materiais e processos de fabricação. (BONSIEPE, 
1984, p. 38) 

 

 A identificação dos produtos similares auxilia em todo o processo de 

desenvolvimento, pois o criador já conhece o que está no mercado, assim facilitando 

para que não reproduza algo já existente. 

 

 
FONTE: https://www.elo7.com.br/pingente-pai-e-

filho-futebol-
grande/dp/67CD2C?PageSpeed=noscript. 

Pingente pai e filho futebol 

 

Fabricante: Rei do manuscrito. 

Material: Prata com banho de ouro 18K 

isento de níquel. 

Tamanho: 4,30 cm X 3,20 cm. 

Preço: 150,00 

 

 

FONTE: 

http://www.filhosdoarquiteto.com/pingentes-

esotericos/pingente-brasao-templarios.phtml. 

Pingente com brasão 

 

Fabricante: Filhos do arquiteto 

Material: Prata 925. 

Tamanho: Espessura: 1,8mm, 

Altura: 20,70mm, 

Largura: 20,35mm 

Preço: 103,50 

 

 
FONTE: http://www.pandorajoias.com.br/charm-

heranca-de-familia-
791728cz/p?idsku=14382&utm_source=googleSh
opping&gclid=COHtiNzDotICFRcHhgod6uQJxQ 

Charm para pulseira - herança familiar 

 

Fabricante: Pandora. 

Material: Prata, ouro e Zircônia. 

Tamanho: 2,5 cm X 1 cm. 

Preço: 315,00 

 
QUADRO 5 – ANÁLISE SINCRÔNICA 1 

FONTE: o próprio autor 
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FONTE: 

http://www.paulopandolfe.com.br/produto/anel-
brasao-de-familia/ 

Anel brasão familiar 

 

Fabricante: Paulo Pandolf Design 

Material: Ouro 18 k 

Tamanho: - 

Preço: 4.780,00 

 

QUADRO 6 – ANÁLISE SINCRÔNICA 2 
FONTE: o próprio autor 

 

A joia que será desenvolvida será o retrato da familiar, o que a caracteriza de 

forma predominante. 

 As peças acima foram escolhidas devido ao modo como foi retratada a família 

em cada uma delas, sejam por uma atividade, uma religião, um simbolismo ou um 

brasão.  

 Juntamente com a análise de similares, analisou-se também 

parametricamente, sendo: material, tamanho e preço. Dos itens analisados, todos 

eles foram confeccionados em metais preciosos, a prata e o ouro, o que enriquece e 

ao mesmo tempo encarece é o tipo de aplicação a esses metais, os que são 

banhados a ouro têm preço inferior aos confeccionados em ouro 18k, assim 

também, como trabalhados a mão com baixo e alto relevo e a utilização de pedras 

preciosas em diversas lapidações. 

 

3.3 ANÁLISE SEMIÓTICA  

 

“Semiótica é a ciência dos signos. Semiótica é a ciência geral de todas as 

linguagens.” (SANTAELLA, 2012, p. 1) Trata de qualquer assunto, qualquer coisa ou 

objeto que pode ser analisado. 

Para isso, toma-se um signo, o objeto, que será estudado segundo a 

semiótica em todos os seus planos e cada vez mais especificamente. “Três 

elementos: Primeiridade, secundidade e terceiridade os quais constituem todas as 

experiências. Eles são as categorias universais do pensamento e da natureza.” 

(SANTAELLA, 2012, p. 78) 
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A análise semiótica da coleção de joias com unidade familiar será feito por 

meio dos símbolos (objetos escolhidos para compor os elementos visuais da 

coleção): 

Laço de amor: é um objeto comumente conhecido por representar união e a 

afetividade, assim, diz-se que existe um laço de amor entre determinadas pessoas, 

ou famílias, e é um laço forte que muitas vezes é mais significativo do que a própria 

ligação de sangue; Primeiridade – o laço de amor é uma forma de dizer e expressar 

para outra pessoa o tipo de vínculo que se tem. Secundidade – as reações afetivas 

obtidas para a pessoa a que se destina a afetividade é a expressão real do laço de 

amor; Terceiridade – o laço de amor é uma expressão que externa os sentimentos e 

a ligação espiritual além da afetiva, é como se fosse o conjunto de vários 

sentimentos e sensações, a ligação sentida para com uma pessoa pode ser 

explicada como um tipo de laço, ligação, conexão; Índice – é o laço de amor 

específico, a afetividade entre os membros de uma mesma família, são todas as 

relações e interações entre eles que caracterizam o laço de amor; Icone – é como se 

as pessoas envolvidas pelo laço de amor fossem observadores, e cada um deles 

tem uma percepção a respeito de um mesmo objeto, o laço de amor transmite aos 

seus observadores a forte ligação e expressão de afeto e cuidado; Símbolo – o laço 

de amor transmite a sensação de aconchego do lar, a segurança o contexto familiar 

proporciona e a grande relação entre os membros da família. 

Brasão: é um objeto usado para indicar a que lugar ou família se é 

pertencente, indicativo de status. Primeiridade – famílias com grande poder 

aquisitivo e pertencentes da nobreza tem brasões exclusivos que indicam a 

importância e o nível daquela família. Secundidade – o brasão é sinônimo de poder, 

pois não basta querer ter um brasão, são poucas as famílias que tem essa 

oportunidade, as quais de modo geral já têm um nome de peso dentro da sociedade, 

e ter um brasão familiar é a extensão de seu nome por gerações; Terceiridade – o 

brasão é o símbolo da ascensão de uma determinada pessoa ou família, é indicativo 

da influência, capacidade e alianças firmadas entre outras famílias de tal renome; 

Índice – o brasão em si remonta uma época marcante da história familiar ou apenas 

um objeto que descreva a essência daquelas pessoas ou que imponha respeito; 

Ícone – para o observador o brasão é o maior e mais importante símbolo para 

distinguir a que família e lugar se pertence, pois ao olhar o símbolo rapidamente se 
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identifica a sua origem; Símbolos – o brasão transmite a sensação de poder, de 

soberania, de status, de importância. 

Prata: é um metal precioso leve e com custo mais baixo, favorecendo seu uso 

em diversos seguimentos. Primeiridade – a prata é um material muito utilizado na 

indústria de acessórios. Secundidade – a prata é um metal precioso de preço 

acessível e muito usado como moeda de droga; Terceiridade – embora seja de 

preço mais acessível é de igual modo valioso.  Índice – a prata é um metal que pode 

ser comercializado de diferentes formas e para diferentes tipos de abordagens e 

estilos; Ícone – para um observador a prata é um metal muito barato por poder ser 

misturado com outros tipos de metais; Símbolo – a prata é um metal mais acessível, 

porém é de igual modo precioso e pode ter diversas aplicações, o que a torna ainda 

mais atrativa. 

Topázio: pedra preciosa em cor azul e lapidação oval. Primeiridade – pedra 

preciosa que tem significados espirituais, todo e qualquer tipo de objeto tem em sua 

origem simbolismo intrínsecos que passam a ser conhecidos ao longo dos anos e de 

estudos; Secundidade – para a coleção de joias o Topázio é o diferencial e o 

agregador de valores, pois se as peças fossem apenas em prata seu preço e 

atratividade seriam outros; Terceiridade – pedra preciosa escolhida por ter 

significados pertinentes aos sentimentos e boas aspirações familiares; Índice – é o 

Topázio em especifico, sem grandes explicações, é o que se vê, uma pedra preciosa 

com lapidação em oval na cor azul aplicada sobre uma peça de prata; Ícone – para 

um mero observador é uma pedra que chama a atenção por seu brilho e cor clara e 

transparência, que trás exclusividade e inovação para as joias; Símbolo – o Topázio 

transmite a sensação de bondade e amizade por meio da cor da pedra, pois o azul 

desperta empatia. 

Andorinha: a andorinha é tida como o pássaro com mais características 

próximas a encontradas no contexto familiar, e dependendo como param os casais 

de andorinhas suas penas formam um coração, outro tipo de objeto que está 

diretamente ligado ao amor; Primeiridade – a andorinha é um pássaro que simboliza 

renovação familiar, ação necessária para o bom convívio e a adaptação a 

mudanças; Secundidade - a andorinha sempre está com seu parceiro e a 

cumplicidade é seu maior atributo já observado, o que trazendo para o contexto 

familiar serve de inspiração e modelo; Terceiridade – os pássaros de modo geral 

passam a sensação de leveza, liberdade, fluidez, paz, características transmitidas 
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geralmente quando estão fazendo atividades pertinentes a eles como voar, cantar e 

até mesmo tomar banho em pequenas poças de água, todas essas atividades são 

extremamente simples para eles, o que serve de exemplo para casais e famílias, 

são nas pequenas coisas que se encontram as mais importantes; Índice – a 

andorinha como símbolo de renovação e companheirismo; Ícone – para o 

observador as andorinhas são pássaros que possuem simbolismos espirituais a 

serem observados e trazidos para o contexto familiar; Símbolo – a sensação que as 

andorinhas transmitem é a de liberdade, mesmo sendo tão pequenos esses 

pássaros mostram a imensidão de bons sentimentos e boas ações que gestos do 

dia a dia podem trazer. 

Árvore da vida: a árvore da vida é um símbolo de fertilidade e a ligação com o 

céu e a terra, com o céu, pois somos seres espiritualizados e a terra, pois é para ela 

que retornaremos; Primeiridade – a árvore da vida é uma ligação terrena e espiritual 

e está diretamente ligada à fertilidade; Secundidade – a árvore da vida diante de um 

observador é onde se dá o início da vida, pois como simbolismo de fertilidade está 

também simbolizando a fecundidade, e por conseqüência a geração de vida; 

Terceiridade – o fruto da árvore da vida já é revelado em seu nome: vida, por meio 

da fertilidade há a fecundação e dá origem à vida, o que caracteriza o crescimento 

familiar e a possibilidade da existência das próximas gerações; Índice – a árvore da 

vida por si só já é um símbolo sagradoe representa a imortalidade, pois existe um 

ciclo de vida que nunca acaba, enquanto uns voltam à terra outros muitos são 

gerados; Ícone – para um observador, a árvore da vida simboliza a eternidade, o 

ciclo infindável de vida e morte; Símbolo – a sensação transmitida por meio da 

árvore da vida são as diversas possibilidades existentes de vida que se pode gerar, 

e as ligações terrenas e espirituais que muitos não entendem e outros entendem 

mas não sabem explicar, apenas sentir, é uma conexão divina a geração de vida. 

 Analisar semioticamente é de suma importância para compreender mediante 

todos os ângulos possíveis, em profundidade o que cada elemento representa 

dentro do projeto e as características que podem vir à tona após a análise, assim, 

enriquecendo as peças da coleção. 
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3.4 PÚBLICO-ALVO  

 

Para a determinação do público-alvo, foram entrevistadas 92 pessoas e 

posterior aplicação de questionário no período entre novembro de 2016 e fevereiro 

de 2017. 

Famílias tradicionais, heterossexuais, jovens, de 23 a 35 anos, sendo 82,2% 

tendo apenas um filho e 84,4% pertencentes à classe A. 

 A formação de famílias tem acontecido cada vez mais cedo, casais que 

namoram desde a adolescência e que na juventude resolvem já constituir a sua são 

comuns, muitos deles planejaram dessa forma e entendem que ter filhos é a 

multiplicação dos seus laços de afeto. 

 São famílias bem estruturadas financeiramente, cujo alto padrão de vida já é 

herdado dos pais, em alguns casos ambos trabalham, mas a maior porcentagem 

das mulheres tem a opção de permanecer em casa desfrutando da comodidade que 

seu marido pode lhe oferecer, dedicando-se aos cuidados com os filhos e à 

administração do lar e de seus funcionários, mesmo com 37,8% tendo curso 

superior completo. 

 Como um casal novo e moderno, a função de cuidados com os filhos não 

cabe somente à mãe, o pai tem participação ativa e compreende que a 

responsabilidade é dos dois de igual modo. 

 Apreciam bons restaurantes, aproveitam os finais de semana em atividades 

diversas como passeio em parques e museus e pequenas viagens para o campo e 

praia. No período de férias 98,9% desses casais optam por viagens internacionais, 

tendo como destino em alguns de seus roteiros Orlando nos Estados Unidos devido 

às atrações dos parques da Disney. 

 Casais novos quando decidem constituir família orgulham-se de sua escolha, 

e gostam de demonstrar carinho e afeto mútuo, seja por presentes trocados, redes 

sociais, símbolos familiares ou co-participação das atividades domésticas. 

 Para essas famílias as joias são um modo representativo de demonstrar a 

ligação entre eles e 87,8% acham importante terem uma jóia para a família e que se 

existisse uma marca destinada às joias familiares 96,7% comprariam, pois 86,7% 

dos pais e filhos também utilizam esses acessórios, não apenas a mãe, o que torna 

ainda mais significativo uma coleção familiar, dos quais 53,3% optam por jóias em 
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prata para não chamar tanto a atenção, mesmo 76,7% deles optando por tamanhos 

grandes.  

 As famílias tem buscado cada vez mais criar laços afetivos para se manterem 

ligados uns com o outros e estabelecerem um vínculo também de amizade, para que 

possam encontrar dentro de seus lares apoio e amor. 

 

3.4.1 Painel de público-alvo  

 

 

 
QUADRO 7 – PAINEL DE PÚBLICO-ALVO 

FONTE: o próprio autor 

 

3.5 FUNÇÕES DO PRODUTO  

 

As funções do produto servem como ferramenta auxiliadora para 

compreender e identificar qual a influência que um produto tem sobre seu usuário e 

quais relações podem ser estabelecidas por meio dele. 

 
As funções básicas norteiam praticamente tudo, com 
maior ou menor intensidade. Nos espaços 
residenciais, de trabalho, culturais etc., por exemplo, 
são inúmeros os objetos que compões os diversos 
ambientes e que se enquadram nas categorias das 
funções práticas, estéticas e simbólicas. Na indústria 
da moda, as roupas e acessórios também se 
enquadram nessas categorias de funções, nas 
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diversas formas de manifestações e informações 
visuais. (GOMES FILHO, 2006, p. 44) 

 

3.5.1 Função Prática  

 

 A coleção de joias familiar será composta por peças leves, que trarão conforto 

durante o uso, pois serão confeccionadas em prata e com detalhes vazados, o que 

por conseqüência terá menos metal na peça e com topázios lapidados em tamanhos 

pequenos. 

 Toda a modelagem das peças foi desenvolvida de forma a originar a partir de 

uma, é como se existisse um centro e dali derivam as demais, dentro do contexto 

familiar, o centro é a mãe, e dela derivam os familiares. 

 As peças confeccionadas serão: um bracelete (mãe) e dois pingentes de dois 

tamanhos (maior pai, menor filho (a)) e terão os mesmos elementos simbólicos 

caracterizando a unidade na coleção familiar. 

 Todos os trabalhados na coleção são sutis, os símbolos familiares são 

representados por linhas amorfas e o elemento de inspiração é representado por 

meio de formas assimétricas.  

 
Deduz-se que a função prática está ligada à 
adequação do produto e às necessidades fisiológicas 
do usuário em termos, por exemplo: de facilidade de 
uso, prevenção de cansaço, oferta de conforto, 
segurança e eficácia de utilização do objeto. (GOMES 
FILHO, 2006, p. 43) 

 

 As joias da coleção são leves, confortáveis e não apresentam dificuldades 

quanto a colocar e retirar, pois foram escolhidos fechos práticos que favorecem o 

usuário durante todo tipo de interação com a peça. 

 

3.5.2 Função Estética  

 

 Quando se fala em estética, o primeiro pensamento remete à beleza, a 

aparência externa, que no caso é de um produto, mas quando se trata de função 

estética, é a percepção do usuário com relação ao objeto, o que causa nele após 

interação, assim, gerando no usuário a aceitação ou não aceitação. 

 A aceitação ou não, para o usuário que não tem conhecimento se trata 

meramente da aparência, mas para aqueles que têm um repertório de conhecimento 
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sobre o assunto ou sobre as características que envolvem o objeto, passam a ter um 

olhar diferenciado e entender o que foi proposto, por isso, em alguns casos algumas 

pessoas acham certos produtos bonitos (porque entendem o conceito) enquanto 

outros acham feio (porque não entendem nem o conceito e nem o contexto). 

 Logo, para a função estética vale muito mais o repertório de conhecimento 

adquirido do que meramente a percepção visual. 

 A família que usar a coleção de joias saberá todo o envolvimento sentimental 

e conceitual que envolve o uso, não apenas por conta dos elementos que a tornam 

bonita, mas sim devido ao bem-estar proporcionado por estarem carregando 

simbolicamente uma parte do seu bem mais precioso, a família   

 
Ampliando essa definição, é o aspecto psicológico da 
percepção multissensorial que tem como atributo 
principal a fruição da beleza, do prazer e do bem-
estar contemplativo em relação a um dado objeto, por 
parte do usuário. A função estética é subordinada a 
diversos aspectos sócio-culturais no que diz respeito, 
principalmente, ao repertório de conhecimento do 
usuário, de sua vivência e de sua experimentação 
estética. (GOMES FILHO, 2006, p. 43) 

 

 Todas as peças que compõem a coleção foram desenvolvidas e escolhidas 

de acordo com as preferências do público-alvo, o que favoreceu o resultado final, 

tornando as peças ainda mais atrativas para os usuários. 

 

3.5.3 Função Simbólica  

 

 Todos os materiais e as cores que serão utilizados na coleção de joia são 

matérias-primas que tem características simbólicas. Todas essas características 

estão diretamente ligadas às famílias. São eles: laço do amor, brasão, prata, topázio 

azul e a andorinha. Todos esses elementos foram escolhidos por terem 

características que remetem a algum tipo de afetividade (amor, amizade) ou tipo de 

energia (boa sorte, fertilidade, bondade divina) sentimentos necessários para a 

concepção de uma família feliz. 

 O conceito geral da coleção é a unidade familiar por meio de símbolos que os 

representem, e os escolhidos trazem consigo todas as boas energias desejáveis 

para dentro de uma família.  

 
A função simbólica revela-se, sobretudo, por meio 
dos elementos configuracionais de estilo. O estilo é 
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uma qualidade formal intrínseca do produto (ou seja, 
aquilo que provoca sua atração visual, chama a 
atenção para si e o torna desejável) – obviamente, 
implica um determinado grupo social. (GOMES 
FILHO, 2006, p. 44) 

 

 Os símbolos que estão presentes em todas as peças da coleção de joias 

fazem referência direta às interações familiares, assim, fazendo com que as peças 

sejam a extensão das relações de afeto, tornando-os mais unidos por meio dos 

simbolismos que cada membro possui por meio do acessório. 

 

3.6 ANÁLISE MORFOLÓGICA  

 

 A análise morfológica tem o objetivo de estudar todas as combinações 

possíveis entre os elementos que compõem um produto para dar uma quantidade 

maior de possíveis soluções ao problema identificado, que é gerar possíveis 

combinações prováveis para criação de um produto. 

 
“Ferramenta criativa que busca criar um grande 
número de possíveis soluções, por meio da 
combinação de alternativas de componentes, formas, 
cores, funções etc. que permitam encontrar algo 
novo.” (PAZMINO, 2015, p. 210) 

 

 Durante o desenvolvimento da coleção de joias, uma das primeiras decisões 

são os materiais para confecção das peças, o tipo de metal, a pedra preciosa, 

lapidação e liga de metal que podem ser utilizados para chegar ao resultado 

esperado, podendo fazer as devidas variações de modelo e confeccionar as peças 

modulares1. 

 Para exemplificar as variáveis na concepção da nova coleção de joias, foi 

desenvolvido um quadro para facilitar a visualização e contagem das possíveis 

soluções na confecção das jóias.   

 São 4 variáveis que se dividem em 14 classes e resultam em 144 possíveis 

combinações (3 X 4 X 4 X 3 = 144). 

 

 

 

 

                                                             
1
 Possibilidade de dispor-se em módulos, separável. 
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VARIÁVEIS 
CLASSES 

A B C D 
METAL PRECIOSO OURO PRATA COBRE   

PEDRA PRECIOSA DIAMANTE RUBI TOPÁZIO AMETISTA 

LAPIDAÇÃO BRILHANTE BAGUETE NAVETTE LÁGRIMA 

LIGA OURO PRATA COBRE   

 
QUADRO 8 – ANÁLISE MORFOLÓGICA 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Portanto, a análise morfológica possibilita uma visão ampliada a respeito das 

possibilidades disponíveis para um novo produto, dando a opção de enxergar 

possibilidades ilimitadas no processo de desenvolvimento e escolha tanto de 

materiais quanto de processos. (PAZMINO, 2015) 

 Após analisar as 144 possíveis combinações para escolha do metal, da 

pedra, da lapidação e da liga, com base em custos e no efeito desejado foi escolhida 

a opção de metal precioso sendo a prata, pedra preciosa o topázio, lapidação da 

pedra em lágrima e a liga de prata. 

 

3.7 ANÁLISE ESTRUTURAL  

 

 A análise estrutural tem por objetivo desconstruir produtos similares ao que se 

está desenvolvendo a fim de identificar todos os componentes que formam o produto 

com o intuito de avaliar se existe a necessidade de mantê-los ou se é possível 

reduzir elementos e aperfeiçoar os que restaram. 

 

“É uma ferramenta que serve para reconhecer e 
compreender tipos e números de componentes, 
subsistemas, princípios de montagem, tipos de 
conexões de um produto.” (PAZMINO, 2015, p. 140) 

 

 Nas joias, desconstruir esses acessórios é pensar em: metal precioso 

utilizado, pedra preciosa e suas lapidações, desenhos aplicados com liga de metal, 

formato e circunferência, anatomia, peso e dimensões. 

 De acordo com as joias similares existentes no mercado, nenhuma delas 

corresponde à proposta de uma joia familiar que saia da geradora (mãe) e que se 

adapte aos outros membros da família. As joias que fazem referência à família, 

geralmente são pingentes que tem a representação imagética da mãe e seus filhos, 

de pai e filhos, dos pais com os filhos ou um símbolo representativo que geralmente 
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não se encaixa em joias para ambos os sexos, no tocante à usabilidade apenas as 

mães usam esse tipo de acessório. 

 Quando se fala em uma joia que saia da geradora, trata-se do conceito de 

que a família cresce com o nascimento dos filhos, os quais são ligados à mãe e 

após o nascimento que iniciam o contato direto com o pai, assim, do bracelete saem 

dois pingentes, os quais podem ser encaixados tanto na corrente do pai quanto na 

pulseira e/ou corrente do filho, gerando uma interação da joia com seus usuários, e 

entre a família uma atividade lúdica. 

  Os materiais selecionados para a confecção da coleção de joias foram 

escolhidos de acordo com o custo-benefício, materiais com preços acessíveis 

mesmo sendo preciosos, da mesma forma como a pedra preciosa que permite 

diversos tipos de lapidação, são eles a prata e o topázio em lapidação lágrima.  

 Posteriormente à análise morfológica que auxiliou a observação das possíveis 

combinações, os materiais foram escolhidos, como se trata de uma coleção de joias, 

são poucos os elementos físicos que serão utilizados, o diferencial será por meio 

dos relevos, das curvaturas, dos vazados e simbolismos.  

 As peças foram desenhadas, cada componente foi enumerado para ilustrar 

quais materiais e a quantidade utilizada naquela peça da coleção. 

 

PROJETO: JOIA FAMILIAR 

  
Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 
1 Pedra preciosa  8 Topázio 
2 Metal precioso 1 Prata 
3 Brasão 1 Prata 
4 Vazados 11 Prata 

 

QUADRO 9 – ANÁLISE ESTRUTURAL 1 
FONTE: o próprio autor 
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PROJETO: JOIA FAMILIAR 

  
Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 
1 Pedra preciosa  5 Topázio 
2 Metal precioso 1 Prata 
3 Brasão 8 Prata 
4 Vazados 8 Prata 

 
QUADRO 10 – ANÁLISE ESTRUTURAL 2 

FONTE: o próprio autor 

 

 

PROJETO: JOIA FAMILIAR 

  
Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 
1 Pedra preciosa  4 Topázio 
2 Metal precioso 1 Prata 
3 Brasão 1 Prata 
4 Vazados 3 Prata 

 

QUADRO 11 – ANÁLISE ESTRUTURAL 3 
FONTE: o próprio autor 
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PROJETO: JOIA FAMILIAR 

  
Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 
1 Pedra preciosa  10 Topázio 
2 Metal precioso 1 Prata 
3 Brasão 1 Prata 
4 Vazados 6 Prata 

 
 

QUADRO 12 – ANÁLISE ESTRUTURAL 4 
FONTE: o próprio autor 

 

PROJETO: JOIA FAMILIAR 

  
Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 
1 Pedra preciosa  0 Topázio 
2 Metal precioso 1 Prata 
3 Brasão 1 Prata 
4 Vazados 1 Prata 

 
QUADRO 13 – ANÁLISE ESTRUTURAL 5 

FONTE: o próprio autor 
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 Os braceletes confeccionados foram desenvolvidos para guardarem os 

pingentes do pai e do filho dentro dele, e depois de entregues os pingentes esse 

compartimento ficará vazio, dando a possibilidade de ser usado como um relicário 

ou para gravação dos nomes dos membros da família como também um espaço 

para guardar uma foto familiar. 

 

3.8 MIX DE PRODUTOS  

 

  O mix de produtos é a distribuição das peças de uma coleção de acordo com 

três categorias: básico, que são modelos que estão sempre presentes nas coleções; 

fashion, que fazem referência às tendências e vanguarda que são peças 

complementares e possivelmente conceituais. 

 Além da distribuição por categorias, a geração de alternativas foi dividida em 

grupos, assim pode se saber quantas opções existem para cada grupo de geração 

de alternativas. (TREPTOW, 2013) 

 

MIX DE 
PRODUTOS 

BÁSICO FASHION VANGUARDA TOTAL 

Árvore 3 9 2 14 

Pássaro 2 12 2 16 

Laço 2 14 3 19 

Abstrato 2 4 0 6 

TOTAL 9 39 7 55 

Distribuição 
percentual 

20% 60% 20%   

 
QUADRO 14 – MIX DE PRODUTOS 

FONTE: o próprio autor 

 

3.9 MÉTODO SKU  

 

 O método SKU consiste no dimensionamento quantitativo da coleção, é uma 

forma de ter o estoque controlado, sabendo quantos modelos existem e suas 

variáveis de core e tamanho. (TREPTOW, 2013) 
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MIX DE 
PRODUTOS 

VARIEDADE 
DE MODELOS 

CORES TAMANHOS SKU 

Árvore 14 3 1 42 

Pássaro 16 3 1 48 

Laço 19 3 1 57 

Abstrato 6 3 1 18 

TOTAL 55     165 

 
QUADRO 15 – MIX DE PRODUTOS – MÉTODO SKU 

FONTE: o próprio autor 

 

3.10 INSPIRAÇÃO  

 

A árvore genealógica é o levantamento histórico dos antepassados de um 

determinado indivíduo. É uma representação gráfica que mostra as conexões 

familiares. 

 Geralmente o ponto de partida é o antepassado mais velho que se tem 

conhecimento e aí se dá o inicio das ramificações da árvore, colocando os próximos 

descendentes até chegar ao familiar mais novo ou até o individuo desejado. 

 A montagem da árvore genealógica geralmente acontece para ir a fundo na 

origem da família, quais descendências existem e quais são as ligações entre os 

familiares. É um símbolo muito utilizado para caracterizar a ligação das pessoas a 

um mesmo lugar. 

 As ramificações da árvore genealógica nesse caso são simbólicas, no lugar 

de pessoas estarão os símbolos que as representam: o laço de amor, o brasão 

familiar, as andorinhas, a prata e o topázio, os quais têm características particulares 

e significados profundos. 
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3.10.1 Painel de inspiração  

 

 

 

QUADRO 16 – PAINEL DE INSPIRAÇÃO 
FONTE: o próprio autor. 

 

3.11 DEFINIÇÃO DE CONCEITO  

 

 O conceito é o principal texto do projeto, pois é ele que norteará todas as 

diretrizes da coleção de joias e transmitirá toda a sua essência.  

 
“(...) o Conceito, o qual gera os princípios funcionais e de 
estilo do conjunto de produtos (coleção) a ser concebido. Ou 
seja, refere-se à essência comum destes produtos, 
estabelecendo os parâmetros comunicativos e de uso prático 
mais adequados ao universo consumidor.” (SANCHES APUD 
PIRES, 2008, p. 292) 

 

 Todos os parâmetros que o consumidor determinar devem ser adaptados de 

tal forma a constarem no projeto e no produto para satisfação quanto à interação 

produto X usuário. 
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3.11.1 Conceito  

 

 A coleção de joias com unidade familiar trata de dois tipos de símbolos, os 

símbolos afetivos como: amor, perdão, amizade, bondade, fidelidade, fertilidade, 

etc., e os símbolos que carregam esses significados como: o laço de amor, o brasão 

familiar, a árvore da vida, a árvore genealógica, etc.. Os dois tipos de símbolos se 

complementam, cada um deles tem significados desconhecidos por muitos, estão 

carregados de conotação espiritual, o que justifica os diversos sentimentos que um 

familiar tem pelo outro, vai muito além de algo físico é espiritual. 

 Todas essas características serão representadas na coleção de joias, por 

meio de linhas discretas e sutis, as quais representarão todos os símbolos físicos e 

espirituais. 

 Desde os materiais escolhidos (prata e topázio), os símbolos que serão 

representados (laço de amor, andorinha, árvore da vida, etc.), e os trabalhados no 

metal têm significados pertinentes à família.  

 Portanto, em uma coleção de joias serão carregados todos os bons 

sentimentos que regem a harmonia familiar e que a mantém unida. 

 O intuito da coleção é retratar todos os bons sentimentos que envolvem uma 

família, não se trata de uma família perfeita, mas sim de uma família que reconhece 

os erros e acertos e tem buscado estabelecer dentro do seu lar a harmonia e a boa 

comunicação, favorecendo o bom relacionamento, que automaticamente tornará 

todos os simbolismos ainda mais verdadeiros e significativos. A coleção de joias virá 

para coroar essa relação afetiva, será o símbolo principal da ligação existente entre 

seus membros, é uma forma de comunicar a que e quem se pertence. 

 Quando todos os membros da família estiverem usando as joias será fácil 

identificá-los e reconhecer que ali existe um tipo de vínculo, mas a maior intenção é 

que ao estarem separados, tanto eles quanto outras pessoas possam reconhecer as 

peças como o símbolo da união familiar. 
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3.12 AMBIÊNCIA  

 

 

 

QUADRO 17 – PAINEL DE AMBIÊNCIA 
FONTE: o próprio autor. 

 

3.12.1 Texto de Ambiência  

 

O painel de ambiência foi representado através das mãos da mãe 

entrelaçadas às mãos do pai abaixo das dos antepassados, os quais deram início à 

família, através do DNA formando uma árvore genealógica, enraizada encontrando-

se com as preciosidades que são as próximas gerações representadas pelo azul do 

Topázio. 
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3.13 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO 

PRODUTO  

 

 Para a produção das joias primeiramente foi escolhida a prata como material 

principal devido ao seu simbolismo e o Topázio pela mesma razão. Após geração de 

idéia e testes de qual seria a melhor forma de representação chegou-se ao 

consenso de que a forma abstrata do conjunto dos símbolos resultaria em uma peça 

de design inovador. 

 

 

FIGURA 7 – PRATA SENDO DERRETIDA COM MAÇARICO 
FONTE: acervo pessoal 

 
 Conforme a figura 7, o primeiro passo do ourives para a confecção das peças 

foi o derretimento de uma pequena porção de uma peça de prata com maçarico. 

 

 

FIGURA 8 – PRATA SENDO PRENSADA  
FONTE: acervo pessoal 
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 Na figura 8 da página anterior, mostra que após o derretimento, a prata 

resultou em um formaro amórfo, o qual foi prensado até tomar forma de uma chapa 

de prata que receberia os desenhos dos simbolismos desconstruídos. 

 

 

FIGURA 9 – DESENHO EM CHAPA DE PRATA 
FONTE: acervo pessoal 

  

A figura 9 mostra o desenho previamente feito na chapa de prata para facilitar 

no momento de iniciar o trabalho de vazá-los. 

 

 

FIGURA 10 – DESENHO SENDO VAZADO 
FONTE: acervo pessoal 
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 Já na figura 10, os desenhos estão sendo vazados na chapa de prata. 

 Tanto o brasão que pertence ao bracelete da mãe quanto os pingentes do pai 

e filho foram confeccionados da mesma forma, o que difere o bracelete dos 

pingentes é que o seu brasão foi acoplado à base e os Topázios cravados.  

 

 

FIGURA 11 – MONTAGEM 1 
FONTE: acervo pessoal 

  

A figura 11 mostra um dos primeiros processos para a montagem das caixas 

para o bracelete. 

  

 

FIGURA 12 – MONTAGEM 2 
FONTE: acervo pessoal 
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Conforme a figura 12 da página anterior, as caixas do bracelete estão prontas 

para serem soldadas em chapa de prata. 

 

 

FIGURA 13 – MONTAGEM 3 
FONTE: acervo pessoal 

 

 De acordo com a figura 13, após soldagem das caixas na chapa de prata 

foram montadas as articulações entre as caixas do bracelete. 

  

 

FIGURA 14 – LIMANDO 1 
FONTE: acervo pessoal 
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 Na figura 14 da página anterior, após a peça de prata cortada é passada pelo 

processo de limagem para retirar todas as imperfeições após o corte, a peça acima 

refere-se ao pingente do filho. 

 

 

FIGURA 15 – LIMANDO 2 
FONTE: acervo pessoal 

 

 Na figura 15 mostra-se a limagem da caixa central do bracelete. 

 Todo o processo de construção de uma joia é minucioso e requer habilidades 

muito específicas para modelagem e execusão de desenhos exclusivos.  

 A confecção das joias foi terceirizada mas durante toda a execusão a 

designer esteve presente e acompanhando o passo a passo para maior 

entendimento dos conceitos da joalheria. 

 A prata é um material fácil de trabalhar mesmo em peças pequenas, o que 

possibilitou a execusão perfeita de todas as peças que compõem a coleção. 
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4 RESULTADOS  

 

 A coleção de joias familiares teve como objetivo exemplificar através de um 

acessório a essência familiar, os princípios e conceitos mais íntimos representados 

por símbolos expressivos e de cunho psicológico. 

 As joias seguem a premissa de que a geradora, mãe, juntamente com seu 

cônjuge, pai, dão a vida aos filhos, assim, todo o desenvolvimento da coleção teve 

como idéia central a concentração das peças a partir de uma principal, que seria a 

peça da mãe, a qual em parceria com seu cônjuge formam sua família e o seu DNA 

segue tendo continuidade. 

 Assim, todas as relações e simbolismos partem da mãe, bem como todas as 

peças dos integrantes da família de igual modo são provenientes da joia da mãe. 

 

4.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS  

 

 Partindo do levantamento histórico e das exigências dos consumidores se 

pôde determinar quais seriam os critérios para selecionar as alternativas passivas de 

confecção. 

 Os requisitos foram: 

 Pingentes pudessem ser usadas por homens e crianças; 

 Peças que contivessem além dos símbolos significados intrínsecos; 

 Joias delicadas, mas bem trabalhadas2; 

 Joias refinadas, porém com preço acessível; 

 Joias modulares; 

 Design inovador; 

Cada um dos pré-requisitos foi avaliado e a coleção respeitou o gosto do 

consumidor por meio de diversas pesquisas e obtenção de um panorama completo 

do desejo do público-alvo por aquilo que é novo. 

 

  

                                                             
2
 Com detalhes de vazados, baixo e alto relevo diferenciados na peça. 
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4.1.1 Requisitos para o novo produto  

 

 O novo produto deve fugir do convencional, sendo desenvolvido para 

representar a essência de cada família de forma individual, porém através de 

sensações e sentimentos, os laços de afeto e as conexões espirituais. 

 Para isso alguns elementos simbólicos3 foram escolhidos para estarem 

representados de forma sutil, os significados de cada um dos símbolos é de 

conhecimento dos usuários, para quem não possui uma das joias familiares o belo 

refere-se apenas à estética, mas os usuários desejam ter peças com conotação 

específica que liguem os membros de sua família uns aos outros. 

 

  

                                                             
3
 Todos os símbolos estão relacionados no subtítulo 2.3. 
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4.2 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUADRO 18 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 1 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 19 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 2 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 20 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 3 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 21 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 4 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 22 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 5 
FONTE: o próprio autor. 
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4.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DA COLEÇÃO  

 

 A ergonomia tem por objetivo analisar a melhor forma de adaptação do objeto 

ao usuário, seja relacionado ao trabalho seja quanto à adaptação no uso cotidiano.  

 
A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao 
homem. O trabalho aqui tem urna acepção bastante 
ampla, abrangendo não apenas aqueles executados 
com máquinas e equipamentos, utilizados para 
transformar os materiais, mas também toda a 
situação em que ocorre o relacionamento entre o 
homem e urna atividade produtiva. (IIDA, 2005, p. 2) 
 

 Quando se fala em joias, deve-se pensar que elas serão usadas durante 

qualquer tipo de atividade, o que gera a necessidade de analisá-las 

ergonomicamente para que durante essas atividades a joia não atrapalhe ou cause 

qualquer tipo de incômodo. 

 As joias em geral são peças delicadas, confeccionadas minuciosamente e 

requerem cuidados desde o manuseio até o uso. Na ergonomia quando se fala no 

manuseio de peças pequenas existem tipos de pegas e manejos específicos para 

esses objetos. 

Segundo Oliveira (2002, p. 4): “Pega consiste no engate propriamente dito, 

entre a mão e o objeto. É o ato físico de agarrar, segurar com as mãos. Para 

executar a as pegas, a mão e os dedos assumem diferentes posturas e 

movimentos.”   

Os tipos de pegas necessárias para o manuseio das joias são:  

  “Preensão de pinça - É executada entre o polegar e o indicador ou entre o 

polegar e os primeiros dedos. e pega preensão de precisão.” (OLIVEIRA, 2002, p. 5) 

Esse tipo de pega é desempenhada para pegar a joia de algum lugar, deslocar de 

cima de um móvel, por exemplo, para colocá-la. 

 “Preensão de precisão - É executada entre o polegar e as pontas dos dedos 

quando a delicadeza de manuseio e a precisão se constituem em fatores 

essenciais.” (OLIVEIRA, 2002, p. 7) É o tipo de pega para colocar a joia no corpo. 

 Segundo Iida (2005, p. 243): “Manejo é uma forma particular de controle, 

onde há um predomínio dos dedos e da palma das mãos, pegando, prendendo ou 

manipulando alguma coisa.” 
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 O manejo utilizado para manusear as joias é o manejo fino e geométrico, pois 

além de se tratar de peças pequenas não exigem o emprego de força para colocá-

las. 

O manejo fino é executado com as pontas dos dedos. 
É chamado também de manejo de precisão. Os 
movimentos são transmitidos principalmente pelos 
dedos, enquanto a palma da mão e o punho 
permanecem relativamente estáticos. Esse tipo de 
manejo caracteriza-se pela grande precisão e 
velocidade, com pequena força transmitida nos 
movimentos. (IIDA, 2005, p. 243) 

 

 Toda a análise do uso das joias durante atividades diversas e os tipos de 

pegas e manejos utilizados culminaram na usabilidade, que segundo Iida (2005, p. 

320): “Usabilidade (...) significa facilidade e comodidade no uso dos produtos (...) 

relaciona-se com o conforto (...).” 

 
PEÇAS PESO DAS PEÇAS 

BRACELETE 1 COMPLETO 98 g 

BRACELETE SEM OS PINGENTES 82 g 

BRACELETE 2 COMPLETO 118 g 

BRACELETE SEM OS PINGENTES 98 g 

QUADRO 23 – PESO DAS JOIAS 
FONTE: o próprio autor. 

 

 A joia deve ser primeiramente agradável aos olhos, atrativa, mas o que a 

tornará realmente notável é usá-la de forma natural, estar com ela sem precisar se 

preocupar em perdê-la ou danificá-la, o conforto e a facilidade durante o uso e 

também para colocá-la é o diferencial das peças da coleção de jóias familiares. 

 

 

 

FIGURA 16 – MEDIDAS DE PUNHO 
FONTE: http://www.zaumm.com.br/pd-2f60b6-bracelete-cruz-preto.html 
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4.3.1 TAG 

 

 A TAG é um dos detalhes de uma peça que pode se tornar o cartão de visita, 

pois se ela for bem elaborada, além do intuito de reforçar o conceito da marca e da 

coleção pode ser usada como aliada no momento de comunicar ao consumidor os 

simbolismos que contém nas peças.  

 O desenvolvimento da TAG se deu a partir do laço do amor, símbolo principal 

dentro das famílias.       

   

         Unidade: cm   

QUADRO 24 – TAG 
FONTE: o próprio autor. 

4.3.2 Cartão de garantia 

 

 O cartão de garantia acompanha cada peça da coleção para que o 

consumidor tenha um tipo de documento que certifique a ele a garantia do produto. 

 

Unidade: cm 

 
QUADRO 25 – CARTÃO DE GARANTIA 

FONTE: o próprio autor. 
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4.4 CARTELAS  

 

 As cartelas utilizadas serão as de cores e materiais, ambas auxiliam na 

identificação das cores utilizadas na coleção e todos os materiais para confecção 

das peças. 

 

4.4.1 Cartela de cores  

 

A cartela de cores foi determinada de acordo com a inspiração e os 

simbolismos utilizados na coleção e que coincidissem com as cores dos materiais.  

 

 

QUADRO 26 – CARTELA DE CORES 
FONTE: o próprio autor. 

 

4.4.2 Cartela de materiais 

 

 A cartela de materiais relaciona todos os materiais que serão utilizados para a 

confecção das peças que compõem a coleção de joias familiares. 

 

 

 
QUADRO 27 – CARTELA DE MATERIAIS 

FONTE: o próprio autor. 
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4.5 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A coleção de joias familiares foi desenvolvida após aplicação de questionário 

para casais jovens e que entendem a importância de existir algum tipo de símbolo 

que represente a união entre eles, porém deveria ser um símbolo que pudesse estar 

sempre com cada um dos membros que compõem essa família, assim, dentro do 

contexto da moda esse simbolismo foi adaptado para os acessórios, mais 

especificamente, braceletes para as mães e pingentes para pais e filhos.  

 Após a identificação desse desejo foi dado início a pesquisas históricas 

quanto à origem e a função das joias, e a busca por símbolos que tivessem 

características e significados espirituais compatíveis com os contidos nas famílias, 

bem como a análise das peças similares encontradas no mercado. 

 Quando todos os dados históricos foram analisados e compreendeu-se na 

totalidade o desejo dos usuários, a geração das alternativas para os modelos a 

serem selecionados e confeccionados foram o ápice do projeto, pois nesse 

momento todos os sentimentos estariam sendo reproduzidos em peças de prata. 

 Todos os elementos contidos na coleção foram escolhidos de acordo com as 

aspirações dos usuários, nada do que foi representado ou utilizado foi escolhido 

aleatoriamente, desde os materiais até os símbolos são parte integrante de um 

conceito de união e unidade familiar, juntamente com os elementos espirituais que 

circundam cada uma das joias.  

 Para projetos futuros recomenda-se o aperfeiçoamento quanto à gaveta do 

relicário, podendo ser um compartimento para outro tipo de uso, bem como outras 

pedras preciosas que também tenham significados ligados a sentimentos de afeto, e 

a criação de outras peças de acessório que derivem do bracelete materno. 
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APÊNDICE  

A: GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 
 

QUADRO 28 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS ÁRVORE  
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 29 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS ÁRVORE  
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 30 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS PÁSSARO 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 31 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS PÁSSARO 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 32 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS LAÇO 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 33 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS LAÇO 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 34 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS ABSTRATO 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 35 – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS ABSTRATO 
FONTE: o próprio autor. 



 

B: GRÁFICOS DE PÚBLICO ALVO 

 

 Após a aplicação do questionário de público

famílias, essas respostas foram transformadas em gráficos para melhor visualização 

do público-alvo e as suas preferências para posteri

 

 

GRÁFICO 2 

B: GRÁFICOS DE PÚBLICO ALVO  

Após a aplicação do questionário de público-alvo para representantes de 100 

famílias, essas respostas foram transformadas em gráficos para melhor visualização 

alvo e as suas preferências para posterior criação da coleção de j

GRÁFICO 1 – FAIXA ETÁRIA 
FONTE: Google Docs 

 

 

 
 

GRÁFICO 2 – GRAU DE INSTRUÇÃO 
FONTE: Google Docs  
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representantes de 100 

famílias, essas respostas foram transformadas em gráficos para melhor visualização 

or criação da coleção de joias. 

 

 



 

GRÁFICO 3 – QUANTIDADE DE PESSOAS MORAM NA RESIDÊNCIA

GRÁFICO 4 

GRÁFICO 5 

QUANTIDADE DE PESSOAS MORAM NA RESIDÊNCIA
FONTE: Google Docs 

 

  
GRÁFICO 4 – QUANTIDADE DE FILHOS 

FONTE: Google Docs  
 

 
GRÁFICO 5 – RENDA MENSAL FAMILIAR 

FONTE: Google Docs  
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QUANTIDADE DE PESSOAS MORAM NA RESIDÊNCIA 

 

 



 

GRÁFICO 6 GRÁFICO 6 – COR DE PREFERÊNCIA 
FONTE: Google Docs  

 

 
GRÁFICO 7 – USO DE JOIAS 

FONTE: Google Docs  
 

GRÁFICO 8 – TAMANHO DA JOIA 
FONTE: Google Docs  
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GRÁFICO 10 

 

 
GRÁFICO 9 – TIPO DE JOIA 

FONTE: Google Docs  
 

GRÁFICO 10 – TAMANHO DA JOIA 
FONTE: Google Docs  

 

GRÁFICO 11 – MARCA DE JOIA 
FONTE: Google Docs  
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GRÁFICO 12 

GRÁFICO 13 

GRÁFICO 14 

GRÁFICO 12 – GASTOS COM JOIA 
FONTE: Google Docs  

 

 
GRÁFICO 13 – IMPORTÂNCIA DA JOIA FAMILIAR

FONTE: Google Docs  
 

GRÁFICO 14 – CONSUMO DE MARCA DE JOIA FAMILIAR
FONTE: Google Docs  
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IA FAMILIAR 

 
IA FAMILIAR 



 

GRÁFICO 15 – UTILIZAÇÃO DE J

GRÁFICO 16 

GRÁFICO 17 

UTILIZAÇÃO DE JOIA POR MEMBROS DA FAMÍLIA
FONTE: Google Docs  

 

 
GRÁFICO 16 – TIPO DE JOIA UTILIZADA PELO MARIDO

FONTE: Google Docs  
 

 
GRÁFICO 17 – CONSUMO DE JOIA FAMILIAR

FONTE: Google Docs  
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IA POR MEMBROS DA FAMÍLIA 

IA UTILIZADA PELO MARIDO 

 
IA FAMILIAR 



 

GRÁFICO 19 – PREFERÊNCIA DE LOCAIS PARA VIAGEM FAMILIAR

GRÁFICO 20 

GRÁFICO 18 – VIAGEM FAMILIAR 
FONTE: Google Docs  

 

PREFERÊNCIA DE LOCAIS PARA VIAGEM FAMILIAR
FONTE: Google Docs  

 

GRÁFICO 20 – QUANTIDADE DE VIAGENS
FONTE: Google Docs  
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PREFERÊNCIA DE LOCAIS PARA VIAGEM FAMILIAR 

 
QUANTIDADE DE VIAGENS 
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C: FICHA TÉCNICA 

 

 

QUADRO 36 – FICHA TÉCNICA 1 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 37 – FICHA TÉCNICA 2 

FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 38 – FICHA TÉCNICA 3 
FONTE: o próprio autor. 
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QUADRO 39 – FICHA TÉCNICA 4 
FONTE: o próprio autor. 
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D: QUADRO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 
 

Aspectos Critérios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  Gaveta   X   X   X X       X X     X X   X     X         

Função Puseira          X X       X                   X X   X   X 

Prática Bracelete    X       X         X X X   X X   X     X       X 

  Pingente    X X       X X X     X X   X X X X   X   X X X   

  Belo X X   X X X X X X X X X   X     X     X X X X X X 

  Simbolos X     X   X X     X X X   X     X         X     X 

  Feminino  X X X X         X       X X X X X     X X X X X   

Função Masculino  X     X X X       X X X   X       X               

Estética Infantil                                        X           

  Andorinha                                                    

  
Árvore da 

Vida 
X             X X X       X X X X     X   X X     

Função 
Laço de 

Amor 
  X           X         X X X   X X       X   X   

Simbólica Abstrato                                            X   X   

  Topazio                                                   

  Pulseira                                                   

  Brasão  X     X X         X   X   X X   X     X   X       

Config. Heráldica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X 

      X     X     X X                             X   

    X     X X         X       X           X   X   X   

                                                      

Montagens           X     X     X       X   X           X   X 

  
Derretimento 

da prata 
X X     X X X X X X X X X X X X X     X X X   X   

  
Limando a 

prata 
  X X X X X   X X X X X   X X X       X X X X X X 

  
Desenho em 

chapa 
  X                     X               X         

  Vazado                 X   X X       X   X     X         

 

QUADRO 40 – CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 1 
FONTE: o próprio autor. 
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Aspectos Critérios 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

  Gaveta           X X   X     X                     X X x 

Função Puseira  X X X X             X X   X   X X X   X X     X x 

Prática Bracelete    X   X   X X   X     X       X   X     X     X x 

  Pingente  X     X   X X X X   X   X X X   X       X   X X x 

  Belo     X X X     X     X X X X X X       X X X X X   

  Simbolos     X X X     X         X     X     X X X X X   x 

  Feminino  X   X   X X X X     X X X X X   X   X X           

Função Masculino          X       X                               x 

Estética Infantil                      X                             

  Andorinha                                            X     x 

  
Árvore da 

Vida 
X X     X X X X     X   X X     X X X             

Função 
Laço de 

Amor 
        X X   X X       X   X                     

Simbólica Abstrato                          X   X                   x 

  Topazio                                                   

  Pulseira                                           X   X x 

  Brasão  X     X X X   X     X   X       X   X   X     X   

Config. Heráldica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

    X                           X   X                 

            X           X   X   X                     

                                                      

Montagens             X   X           X   X           X   X   

  
Derretimento 

da prata 
X X   X X X X X     X X X   X   X X X   X X X X   

  
Limando a 

prata 
X X X X X X X       X X X X X X X X X X X   X X x 

  
Desenho em 

chapa 
  X X X               X           X   X X   X     

  Vazado   X X       X   X     X           X   X         x 

 

QUADRO 41 – CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 2 
FONTE: o próprio autor. 

 




