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Resumo 

 Com o passar dos anos o ser humano foi cada vez mais poluindo o planeta e 

desperdiçando materiais que poderiam ter novas “vidas”, com isto em mente 

pretendo que o meu projeto final seja a criação de peças de joalharia, em especial 

alfinetes, pulseira e colares, utilizando materiais que por norma seriam apenas 

deitados ao lixo e transforma-los em peças de design. 

Utilizando diferentes processos para unir e trabalhar os materiais como também 

diferentes formas de os juntar dando-lhes um ar mais nobre para que estes possam 

ser usados no dia-a-dia. 

 

Palavras-chave: Reutilização; Joalharia; Design; 
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Abstract 

 Over the years the human being has been increasingly polluting the planet and 

wasting materials that could have new "lives", with this in mind I intend that my final 

project is the creation of pieces of jewelery, especially pins, bracelet and necklaces, 

using materials that would normally just be thrown away and turn them into design 

pieces. 

Using different processes to join and work the materials as well as different ways to 

connect them giving them a more noble air so that they can be used in everyday life. 

 

Keywords: Reuse; Jewelery; Design; 
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1-Introdução: 
Neste trabalho irei abordar o tema da reutilização de materiais que normalmente 

seriam deitados fora e transformá-los em peças de design com base em joalharia.  

Primeiramente pesquisei diferentes tipos de peças para saber em quais 

metodologias deveria inspirar-me para criar os meus produtos, e saber quais os 

materiais mais utilizados e como estes formam as peças. Ainda investiguei diferentes 

artistas que utilizam os materiais que eu pretendo usar para que desta forma 

soubesse mais processos para a construção de peças. 

De seguida defini o programa e as diferentes fases do projeto e mais tarde comecei 

a experimentar e criar peças, elaborei ainda a memoria descritiva, fichas finais e 

decidi quais os meios de comunicação para as peças. 

Para a construção dos acessórios inspirei-me no tema “Opostos Atraem-se” 

(utilizado também na coleção final de design de moda III), com base no tema decidi 

criar peças com caricas de garrafas e anilhas de latas de refrigerantes e dar-lhes um 

ar mais sofisticado e elegante, contrariando a aparência inicial delas. 
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2-Pesquisa: 
De modo a obter ideias dos objetos que deveria criar pesquisei diferentes tipos de 

peças e de materiais que deveria incluir nos meus produtos finais. 

 

2.1-Objetos da mesma tipologia das peças a criar: 

      

Fio, missangas feitas de papel e verniz. 

Processo de construção: Fio que passa  

pelas missangas 

       Correntes, esferas metalica, 

       pedras pintadasPulseira-Leve

      Colar- elemento pesado 

      Processo de construção: Corrente de 

      metal que passa por dentro da peça 

 

      

Metal e cápsulas de café  Metal e azulejo 

Colar-leve        Brinco-Pesado 
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Metal e anilhas de refrigerantes        Anilhas de refrigerante e arame colorido 

Colar-leve              Pulseira-leve e pouco pratico 

 

     

Anilhas de refrigerantes e couro  Arame e garrafas de plastico 

 Colar- leve     recortadas com formas especificas 

 Colar- leve 

  

      

Metal e tubos de papel Metal, papel enrolado e cola 

Colar- leve Colar- leve 
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Garrafas de plastico modeladas com calor em  

forma de flor e alfinete . 

Alfinete-leve     Garrafas de plastico recortadas e fio. 

     Colar- leve 

 

      

   

   

Garrafas de plástico modeladas  

com calor e arame 

Colar-leve 

Sacos de plastico, modelados com 

calor    

Colar-leve 
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Luvas de borracha e fio   Pedaços de elástico e fio 

Colar- leve       Colar-leve 

 

    

 

Dedos de luvas de borracha e fio  Lápis de cor cortados e arame 

Pulseira- leve     Colar- não muito leve 

 

  

Correntes, mãos de bonecas e 

peças de metal  Orelhas de bonecas e peças 

de metal 

Colar- leve Brincos-leve 

 



Tiago Filipe Moreira Ferreira 

 

6 

    

 

Sacos de plástico modelados com 

calor 

Pulseira- leve 

  

 

Caras de bonecas peças de metal e 

fio metálico 

Colar- leve 

 

 

 

 

 

 

 

Mãos de bonecas e peças de metal 

Pulseira- leve 
   
      Palhinhas modeladas com calor 
      Colar- leve, mas pouco confortável 
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Caricas de coca-cola e arame   Armaduras das garrafas de champanhe   

Colar-leve      Colar- leve, mas pouco pratico     
    

       

Metal e peças de computador 

Brincos- leves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricas de garrafas e peças de metal 

Brincos - leves
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2.2-Materiais: 

Em ternos de materiais decidi utilizar como base para as peças caricas de garrafas 

e anilhas de latas de refrigerantes, usei também fita de trapilhos, fitas de tecido, 

correntes, peças para bijuteria de aço, cola quente, partes de joias (que estavam 

danificadas), glitter e tinta em spray. 

2.3-Sistema Pesquisados: 

 

Sistemas de fecho: 

 Sistemas utilizados para fechar uma peça. 

 

 

 

 

 

Sistemas de fixação: 

 Sistemas utilizados para fixar ou unir diferentes partes das peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas construtivos: 
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 Sistemas utilizados para criar elementos utilizados nas peças sendo este diferentes 

formas de unir as peças. 
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2.4-Autores: 

 

Clementina Duarte- 

“Clementina Duarte é arquiteta e estudou design em Paris, Londres e Helsinque. 

Recebeu prêmios de Melhor Desenho de Joias na XI Bienal de São Paulo, na I Bienal 

Brasileira de Design e o Fine Jewelry Designer da Revista Executive Jeweler de Nova 

York. Considerada uma das melhores designers de joias da atualidade pela 

International Jeweler Magazine, expôs em galerias de arte, museus e renomadas 

joalherias nas principais cidades da Europa e dos Estados Unidos, merecendo o 

reconhecimento internacional. Joias e objetos de arte, criados por Clementina, são 

oferecidos pelo Governo brasileiro ‘a primeiras damas e dignatários que visitam o 

Brasil. 

 

A designer Beatriz Duarte, é desenhista industrial, estudou pintura nos Estados 

Unidos e possui pós-graduação em marketing e inovação na Nova Zelândia. Há mais 

de 10 anos trabalha em parceria com Clementina Duarte, onde desenvolveu alto 

conhecimento em todo o processo de criação e produção de joias. Beatriz combina 

sensibilidade artística com visão sistêmica de gestão e recentemente teve suas joias 

escolhidas para a II Bienal Brasileira de Design.” 

Peças- 
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Otto Kunzli- 

“Otto Künzli é um dos joalheiros mais renomados e respeitados que trabalham 

hoje. O artista suíço-treinado, Munich-baseado criou exemplos verdadeiramente 

icônicos de jóias contemporâneas, incluindo 1995 ' s 1cm of Love e 1980 ' s Gold 

macht Blind (ouro faz você cego). O trabalho minimalista de Künzli, porém 

meticulosamente elaborado, faz referência a fenômenos culturais, utilizando o poder 

da metáfora e da iconografia com sagacidade e sofisticação. 

Além de sua prática artística altamente respeitada, Künzli tem uma carreira 

acadêmica realizada abrangendo mais de vinte anos.  Como diretor do departamento 

de jóias na Akademie der Bildenden Künste Munich de 1991 a 2014, ele ensinou uma 

série de proeminentes joalheiros contemporâneos, incluindo Lisa Walker, Karl Fritsch 

e Helen Britton. 

Em março 2013 sua retrospectiva principal intitulado a exposição exibiu seu da 

extensivo e foi acompanhado pelo livro, um catálogo detalhado documentando uma 

carreira que mede sobre 40 anos.”(traduzido do )  
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Peças- 
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Ciclus- 

“Excitar através do projeto. Transforme ideias em projetos únicos cheios de 

sensibilidade. Crie soluções engenhosas que geram o máximo impacto sensorial com 

o mínimo impacto ambiental. Esta é a filosofia que inspira Tati Guimarées, fundador e 

alma criativa de Ciclus.”(traduzido do espanhol) 
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Peças- 
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3-Definição do Programa: 
 

Para o projeto pretendo criar peças de joalharia para uso cotidiano e especificas 

para desfile, de diferentes tipologias como pulseiras, alfinetes, brincos. 

Em termos de materiais pretendo reutilizar, partes de joalharia que não tenham 

uso/estragadas e também metal e outros objetos como: anilhas de lata, caricas. 

O tipo de utilizador/publico alvo, a que se destinam os objetos deve pertencer a 

classe media e em alguns casos a pessoas de classe media/alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Fases do projeto: 
 

 Para a criação de produtos decidi dividir o projeto em fases: 

Pesquisa de soluções; 

Criação de peças; 

Memoria descritiva; 

Fichas técnicas; 

Meios de comunicação; 
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4.1-Pesquisa de soluções 

De forma a encontrar soluções para o meu projeto comecei por desenhar algumas 

peças, podendo estas ser ou não escolhidas para passar a faze de experimentação. 

Iniciei o meu processo criativo, por desenhar peças que eu achasse que poderiam 

resultar e algumas que pudessem inspirar novas peças de maneira a ter mais ideias. 

Tive em atenção os materiais para que estes funcionassem nas peças e conseguisse 

criar peças que fossem funcionais, praticas e com elementos de design. 

Para encontrar as peças finais decidi trabalhar com os materiais que tinha, de 

maneira a experimentar diferentes formas de os trabalhar. Dessa maneira cortei, 

pintei, colei, juntei diferentes materiais de maneira a achar formas viáveis de criar 

peças e que estas funcionassem física e visualmente. 
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4.2-Peças: 

O início do processo criativo para a criação das peças começou a partir de 

encontrar uma solução para do problema a “criação de peças com materiais 

recicláveis”, dessa forma foi realizada uma pesquisa de modo a encontrar o tipo de 

produto que já existiam e os diferentes processos e meios utilizados para criar 

diferentes tipos de peças. 

De seguida iniciou-se o processo de desenho para encontrar as diferentes formas 

de como unir os diferentes materiais e explorar diferentes formas de design, após 

este processo começou o processo de experimentação das matérias de forma a 

encontrar a melhor maneira de criar o produto desejado , tendo experimentado 

diferentes modos de criar peças deu-se o inicio a criação das peças finais sendo estas 

compostas por três pares de brincos, quatro alfinetes feitos de caricas, uma pulseira, 

um choker e uma bodychain. 

Os brincos foram construídos utilizando caricas, anilhas, correntes e arame como 

parte principal, dessa forma pretendesse ter diferentes meios de como criar peças e 

diferentes meios utilizados para as criar, enquanto uns foram unidos com cola outros 

foram unidos através de peças metálicas, criando assim meios de união 

diversificados. 

Os alfinetes foram construídos utilizando caricas e diferentes meios para unir as 

peças como cola branca e cola quente, este tipo de peça teve como foco explorar os 

diferentes volumes criados com sobreposições e manipulações com cola quente. 

A pulseira e o choker foram criados com os mesmos materiais, anilhas e fita de 

trapilho. Para este tipo de peça foi utilizado o mesmo método de construção a 

passagem da fita de trapilho pelos orifícios das anilhas de modo a criar tenção e ficar 

com os elementos fixos. No choker o processo construtivo utilizado foi mais básico 

pois consiste sempre no mesmo tipo de passagem e na pulseira o processo 

construtivo varia, utilizando um eixo de repetição na peça. 

Por fim a bodychain foi criada de forma a ser um elemento único e específico para 

desfile, foi utilizado anilhas, trapilho, peças metálicas e corrente de forma a construir 

uma peça mais artística sem muita funcionalidade para o dia-a-dia. 
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Experiências/ maquetes: 
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4.2.1-Memoria descritiva explicativa do projeto: 

O conceito para este projeto baseia-se na expressão “Opostos Atraem-se” e 

utilizando esta expressão as peças criadas têm como função refletir o dito popular. 

Dessa forma o produto final e composto por materiais reutilizados, principalmente 

caricas e anilhas, e diferentes componentes específicos para joias. 

As peças criadas surgem de forma a tentar tirar o máximo de partido dos 

materiais utilizados e dando-lhes nova vida. 

A maioria dos produtos foram criados com bases em alfinetes de maneira a que as 

suas formas fossem maiores e desse para criar uma mais variada forma de volumes. 

Os brincos foram criados de forma a serem leves, mas que tivessem uma aparência 

mais pesada e robusta, a pulseira e o choker foram produzidos de maneira a dar mais 

valor ao material reciclado sendo este utilizado sem nenhum meio de pintura .Por fim 

a bodychain foi criada como sendo uma peça especifica para desfile, não tendo assim 

a praticidade de ser usada no dia-a-dia, utilizando elementos mais pesados e forma 

mais complexas. 
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Painel de materiais 

Serve de modo a representar os materiais utilizados para a criação das peças, 

desde tipos de cola, fita de trapilho, glitter, anilhas, caricas, correntes, fios, tinta em 

spray, partes de joias não utilizadas e peças especificas para joias. 
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Moodboard 

O MoodBoard serve para representar o conceito desta coleção, sendo este baseado 

na sustentabilidade e na reciclagem e juntando o fator de ser a produção de joias. 
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Painel de Consumidor 

Este painel serve para representar o tipo de consumidos para as peças criadas. 

O utilizador das peças deve pertencer a classe media/alta, não existe uma idade 

especifica para as pessoas que decidirem comprar as peças sendo estas para pessoas 

de todos os tipos de idade que gostem do tipo de trabalho criado. O consumidor 

também deve ser alguém preocupado com o meio ambiente e que de valor a peças 

mais artesanais e manufaturadas 
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4.2.2-Peças-Fichas técnicas das peças:  
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4.2.3-Materiais de comunicação:  

Ilustração- 
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Fotografias- 
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5-Packagim 

Em termos de packagim, este foi criado de forma a representar uma encomenda 

antiga, feito a partir de papel de fita cola de papel para atribuir uma elegância a moda 

antiga, o package pretende representar o lado mais artesanal e rustico, atribuindo 

também um “ar” de sustentabilidade. 

 

Experiência de packagim: 
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Packagim para colar e pulseira: 

 

Packagim para brincos: 
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Packagim para alfinetes: 
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6-Orçamentação 

 

Cálculo do preço / hora 

Custo Valor € 

 
 

remuneração mensal 16800 

impostos 3990 

 
 

Total gastos ano 20790 

horas/dia 8 

dias uteis 230 

horas/ano 1840 

Preço/hora 11,30 

 

 

 

 

Cálculo do custo do projeto/design 

Atividade Horas 

Pesquisa 28 

Paineis/temas/paletas 12 

Escolha de materiais 10 

Esboços 12 

Ilustrações 15 

Fichas Técnicas 20 

    

Total de horas 97 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 1095,99 

Material diverso 40 

Impressão 50 

Semi-Total de Material 90 

Total do Projeto/Design 1185,99 

Projeto/protótipo 118,60 
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Peça 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo reprodução produto 
Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,25 
construção das peças 1 
pintura 0 
Acabamento 1 

Total horas 2,75 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  31,07 

caricas/anilhas 0 
cola quente 4 
tecido 0 
correntes 0 
bases bijutaria 1 
Outros 5 

Preço Matéria-prima 10 

Preço de Produção 41,07 

Afetação 
Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 62,07 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 76 

Cálculo do custo da produção do protótipo 
Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,25 
construção das peças 1 
pintura 0 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 2,75 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 31,07 

caricas/anilhas 0 
cola quente 4 
tecido 0 
correntes 0 
bases bijutaria 1 
Outros 5 

Semi-Total de Material 10 

Total do Protótipo 41,07 

Projeto/protótipo 159,67 
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Peça 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 

limpeza de materiais 0,25 

construção das peças 1 

pintura 0 

Acabamento 1 

Total horas 2,75 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  31,07 

caricas/anilhas 0 

cola quente 0 

tecido 0 

correntes 0,5 

bases bijutaria 1 

Outros 5 

Preço Matéria-prima 6,5 

Preço de Produção 37,57 

Afetação Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 58,57 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 74 

Cálculo do custo da produção do protótipo 
Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,25 
construção das peças 1 
pintura 0 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 2,75 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 31,07 

caricas/anilhas 0 
cola quente 0 
tecido 0 
correntes 0,5 
bases bijutaria 1 
Outros 5 

Semi-Total de Material 6,5 

Total do Protótipo 37,57 

Projeto/protótipo 156,17 
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Peça 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 

limpeza de materiais 0 

construção das peças 1 

pintura 0,5 

Acabamento 1 

Total horas 3 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  33,90 

caricas/anilhas 0 

cola quente 2 

tecido 0 

correntes 0 

bases bijutaria 1 

Outros 5 

Preço Matéria-prima 8 

Preço de Produção 41,90 

Afetação Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 62,90 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 76 

Cálculo do custo da produção do protótipo 
Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0 
construção das peças 1 
pintura 0,5 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 3 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 33,90 

caricas/anilhas 0 
cola quente 2 
tecido 0 
correntes 0 
bases bijutaria 1 
Outros 5 

Semi-Total de Material 8 

Total do Protótipo 41,90 

Projeto/protótipo 160,50 
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Peça 4 

 Cálculo do custo da produção do protótipo 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 

construção das peças 1 

pintura 1 
Acabamento 1 

    

    

Total de horas 4 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 45,20 

caricas/anilhas 0 
cola quente 0 
tecido 0 

correntes 0 

bases bijutaria 1 

Outros 5 

Semi-Total de Material 6 

Total do Protótipo 51,20 

Projeto/protótipo 169,80 

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 
construção das peças 1 
pintura 1 

Acabamento 1 

Total horas 4 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  45,20 

caricas/anilhas 0 

cola quente 0 

tecido 0 
correntes 0 
bases bijutaria 1 

Outros 5 

Preço Matéria-prima 6 

Preço de Produção 51,20 

Afetação Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 72,20 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 81 
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Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 
construção das peças 1 
pintura 1 

Acabamento 1 

Total horas 4 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  45,20 

caricas/anilhas 0 

cola quente 1 

tecido 0 
correntes 0 
bases bijutaria 1 

Outros 5 

Preço Matéria-prima 7 

Preço de Produção 52,20 

Afetação Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 73,20 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 80 

 

Cálculo do custo da produção do protótipo 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 

construção das peças 0,75 

pintura 1 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 3,75 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 42,37 

caricas/anilhas 0 
cola quente 1 
tecido 0 

correntes 0 

bases bijutaria 1 

Outros 5 

Semi-Total de Material 7 

Total do Protótipo 49,37 

Projeto/protótipo 167,97 
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Peça 6 

Cálculo do custo da produção do protótipo 
Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 
construção das peças 1 
pintura 1 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 4 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 45,20 

caricas/anilhas 0 
cola quente 1 
tecido 0 
correntes 0 
bases bijutaria 1 
Outros 5 

Semi-Total de Material 7 

Total do Protótipo 52,20 

Projeto/protótipo 170,80 

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 

limpeza de materiais 0,5 

construção das peças 1 

pintura 1 

Acabamento 1 

Total horas 4 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  45,20 

caricas/anilhas 0 

cola quente 1 

tecido 0 

correntes 0 

bases bijutaria 1 

Outros 5 

Preço Matéria-prima 7 

Preço de Produção 52,20 

Afetação Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 73,20 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 81 
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Peça 7 

Cálculo do custo da produção do protótipo 
Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 
construção das peças 0,25 
pintura 0,5 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 2,75 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 31,07 

caricas/anilhas 0 
cola quente 0 
tecido 0 
correntes 0 
bases bijutaria 1 
Outros 4 

Semi-Total de Material 5 

Total do Protótipo 36,07 

Projeto/protótipo 154,67 

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 

limpeza de materiais 0,5 

construção das peças 1 

pintura 0,5 

Acabamento 1 

Total horas 3,5 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  39,55 

caricas/anilhas 0 

cola quente 0 

tecido 0 

correntes 0 

bases bijutaria 1 

Outros 4 

Preço Matéria-prima 5 

Preço de Produção 44,55 

Afetação Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 65,55 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 74 
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Peça 8 

Cálculo do custo da produção do protótipo 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 

construção das peças 1 

pintura 0 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 3 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 33,90 

caricas/anilhas 0 
cola quente 0 
tecido 2 

correntes 0 

bases bijutaria 0 

Outros 4 

Semi-Total de Material 6 

Total do Protótipo 39,90 

Projeto/protótipo 158,50 

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 
construção das peças 1 
pintura 0 
Acabamento 1 

Total horas 3 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  33,90 

caricas/anilhas 0 
cola quente 0 
tecido 2 
correntes 0 
bases bijutaria 0 
Outros 4 

Preço Matéria-prima 6 

Preço de Produção 39,90 

Afetação 
Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 60,90 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 75 
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Cálculo do custo da produção do protótipo 
Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,5 
construção das peças 1 

pintura 0 
Acabamento 1 
    

    

Total de horas 3 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 33,90 

caricas/anilhas 0 
cola quente 0 
tecido 2 
correntes 0 
bases bijutaria 0 

Outros 4 

Semi-Total de Material 6 

Total do Protótipo 39,90 

Projeto/protótipo 158,50 

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 

limpeza de materiais 0,5 

construção das peças 1 

pintura 0 

Acabamento 1 

Total horas 3 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  33,90 

caricas/anilhas 0 

cola quente 0 

tecido 2 

correntes 0 

bases bijutaria 0 

Outros 4 

Preço Matéria-prima 6 

Preço de Produção 39,90 

Afetação Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 60,90 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 75 
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Peça 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cálculo reprodução produto 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,25 
construção das peças 1 
pintura 0,5 
Acabamento 1 

Total horas 3,25 

Preço/hora 11,30 

Semi-total produção  36,72 

caricas/anilhas 0 
cola quente 4 
tecido 3 
correntes 2 
bases bijutaria 0,05 
Outros 4 

Preço Matéria-prima 13,05 

Preço de Produção 49,77 

Afetação 
Projeto/Design/Lucro 21 

Preço de venda ao público 70,77 

  

 nº de produtos 

Ponto critico das vendas c/Prot 86 

Cálculo do custo da produção do protótipo 

Atividade Horas 

recolha de materiais 0,5 
limpeza de materiais 0,25 

construção das peças 1,5 

pintura 0,5 
Acabamento 1,5 
    

    

Total de horas 4,25 

Preço/hora (quadro anterior) 11,30 

Semi-total mão-de-obra 48,02 

caricas/anilhas 0 
cola quente 4 
tecido 3 

correntes 2 

bases bijutaria 0,05 

Outros 4 

Semi-Total de Material 13,05 

Total do Protótipo 61,07 

Projeto/protótipo 179,67 
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7-Conclusão: 
Em suma com a conclusão deste projeto, dei para perceber que ainda existe 

poucos elementos na área da sustentabilidade e que este projeto tem possibilidade de 

continuar no futuro elevando ainda mais o nil de produção e da qualidade das peças. 

Ainda aprendi que para criar é preciso muitas vezes destruir e começar de novo de 

modo a termos novas ideias e conseguirmos visualizar novos elementos que por 

vezes não observamos a primeira. 

Para finalizar trabalho dei-me a conhecer novas formas de trabalhar materiais 

pouco prováveis e transformá-los em peças diferentes e únicas. 
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