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Unidade 1
Lista de materiais

* Todo aluno deve possuir:

•	 Alicate de ponta redonda: serve para fazer argolinhas e efeitos arredondados;

•	 Alicate de ponta chata: serve para abrir e fechar argolinhas auxilia como segu-
rando peças para a montagem das bijuterias;

•	 Alicate de corte: serve para cortar fios e arames;

•	 Toalha de mão: Serve para limpeza das mãos durante a produção, para que não 
deixe as peças sujas;

•	 Tesoura: serve para cortar, e depende de cada material, existem tesouras di-
ferentes;

•	 Isqueiro: Serve para queimar as pontinhas, no acabamento das peças;

•	 Pincel redondo fino nº 2: Para pintar e limpar;

•	 Broca espiral para furo de 1 e 2 mm: para fazer furos;

•	 Pincel redondo: para pintar e limpar;

•	 Folhas de lixa d’água 320 e 500: para lixar e dar acabamento em algumas peças;

•	 Compasso: para traçar metal;

•	 Lamina de serra: para serrar;

•	  Arco de serra: para encaixar a serra e facilitar o seu uso;

•	 Limas (variadas): para dar acabamento;

•	 Pinça para solda: para auxiliar na hora de soldar uma peça;

•	 Pinça cruzada de pressão: ideal para auxiliar no processo de soldagem;

•	 Lima de 6 polegadas: serve para desgastar a superfície;

•	 Colas (diversas): para colar

•	 Madeira tipo: Peroba, Baraúna, Jacarandá, Pinho do Paraná, Canela (algumas 
em processo de extinção): Para a produção das biojoias;

Os demais itens abaixo servem para a produção das biojoias

•	 Pérolas: 

•	 Pedras como, Crisoberilo, Madeira petrificada, Citrino, leopardita, Topázio:

•	 Metais nobre.Grampos

•	 Garrafas pet
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•	 Pregos

•	 Linhas de nylon várias espessuras)

•	 Linhas de lã (varias cores)

•	 Tinta de tecido

•	 Sementes (variadas)

•	 Miçangas

•	 Lantejoulas

•	 Strass

•	 Fio de couro ecológico

•	 Corrente

•	 Base para brinco

•	 Argolas

•	 Alfinete

•	 Fechos

•	 Tarraxa

•	 Terminal

Endereço para compras dos materiais:

•	 Rei dos estojos – Galeria do ouvidor

Rua: São Paulo nº: 656  loja 21 b

2º andar- Belo Horizonte- MG

•	 Casa do joalheiro

Rua: São Paulo 401 

Belo Horizonte- MG

•	 Lojas dos ourives

Rua: Espírito Santo nº: 341 

5º andar Belo Horizonte- MG

www.bigbijuteria.com.br/
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Unidade 2
Introdução

A produção de biojoias é uma grande oportunidade de negócio, visto que o mundo 
busca maneiras corretas de sustentabilidade.

 O mercado de produtos ecologicamente corretos cresce significativamente em 
todo o mundo, sendo com isso o ramo da bijuteria essencialmente potencial para 
a busca de oportunidade a pessoas que possuam criatividade e estilo na confecção 
de bijuterias.

Empreendedores do mercado de biojoias dedicam-se a criações de coleções e ar-
tigos de belezas sustentáveis, economicamente viávéis, e socialmente justas. A 
confecção de biojoias envolve vários processos desde o desenho da peça, até a 
confecção da embalagem e o acabamento das peças. É fundamental que o confec-
cionador de biojoias tenha uma determinada criatividade e persistência na cria-
ção e elaboração das bijuterias, já que artesãos que somente copiam peças não 
conseguem grandes feitos nesse ramo. É necessário que o artesão procure sempre 
cursos para aperfeiçoar suas técnicas e que possa está trocando informações com 
outros artesãos.

Mas antes de se iniciar um negócio próprio, é importante que o artesão procure 
informações, na sua região, de locais que forneçam matéria prima e que faça de-
talhadamente uma pesquisa de mercado para que futuramente não se decepcione. 
As ameaças para o negócio são definidas com não controláveis e que pode interfe-
rir nos resultados. 

A busca por novas técnicas e uma boa pesquisa de mercado faz com que diminua 
esses riscos.O risco de abrir um comércio e iniciar a produção sem conhecimento 
do mercado, dos concorrentes, da clientela e fornecedores de matéria prima é 
muito grande.

Portanto, esse curso oferecido pelo IFNMG/Pronatec, vem atenuar os riscos e for-
necer-lhe subsídios sobre o potencial investimento no mercado de biojoias e de-
monstrar novas técnicas utilizadas na produção de bijuterias, envolvendo atitudes 
ecológicas, social e economicamente corretas.
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Unidade 3
História Das Joias

A arte de produzir joias e semi joias é uma arte extremamente antiga, e esteve 
durante vários anos ligada às classes dominantes, e significava dizer que, quem 
as possuía, detinha o poder e o status. As joias, os metais preciosos e as gemas 
estavam ligados a diversos sentimentos humanos: como a cobiça, o desejo pelos 
enfeites e a superstição ligada a algumas gemas. A história da joalheria compre-
ende um grande período no progresso da civilização que abrange as tarefas, a 
inventabilidade e a habilidade de contínuas gerações de artesãos no desafio de 
transformar materiais preciosos em adereços pessoais de altíssimo valor artístico.

Este rico e diversificado cenário começa na Antiguidade, técnicas básicas utiliza-
das na época se tornaram técnicas mais sofisticadas: os Etruscos alcançaram um 
requinte nunca antes atingido nas técnicas de filigrana e granulação em ouro, du-
rante o período Helenístico no procedimento de moldar formas humanas para com-
por brincos colares e braceletes, como pode se observar as imagens dos Camafeus.

Figura1: Camafeu do período Helenístico.

Fonte: http://piccolafaschion.blogspot.com.br/2012/05/volta-triunfante-do-camafeu.html.

Os luxuosos adereços romanos em ouro, esmeraldas, safiras e pérolas brancas assi-
nalam um grande contraste com as joias policrômicas da Idade Média, que expres-
savam os ideais do cristianismo e do amor idealizado, tema central de praticamen-
te toda a joalheria da época. (PEDROSA, 2014).

Figura 2: Joia do Império Romano.

Fonte:http://www.beatrix.pro.br/index.php/a-arte-bizantina/.
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Segundo Pedrosa.

No Renascimento, foram criadas peças históricas decoradas com esmal-
tes e pedras preciosas, cujo nível artístico é comparado aos da pintura 
e da escultura do mesmo período: artistas como Hans Holbein, Albrecht 
Dürer e Benvenuto Cellini eram contratados por mecenas para desenhar 
peças que estimulassem os ourives renascentistas a chegar a níveis nun-
ca antes alcançados nas técnicas de esmaltação, gravação e cravação. 
No período seguinte, o Barroco, a troca de estilo foi evidente, com as 
joias tornando-se mais um símbolo de status social devido à grande 
quantidade de gemas na mesma peça em detrimento do design, que 
perde sua expressão artística. (PEDROSA, 2014; p. 01)

Figura 3: Imagem do período do Renascimento.

Fonte: http://blogillustratus.blogspot.com.br/2010/03/historia-das-joias.html.

Segundo Motta, as joias do período Rococó eram dessimétricas,  de pouco peso,  e 
fascinantes. Empregavam-se muitas gemas coloridas e diamantes. As técnicas de 
lapidação foram aprimoradas. As peças tinham muito fulgor e eram mais majes-
tosas. Surgem os conjuntos de joias, brincos, anéis, pendentes em formatos de 
buquês e laços são joias muito utilizadas. 

Figura 4: Imagem do Período Rococó.

Fonte: http://blogillustratus.blogspot.com.br/2010/03/historia-das-joias.html.
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No século XIX, a história da joalheria deu início através das majestosas joias cria-
das para o Imperador Napoleão I, e que se tornaram modelo para toda a Europa. E 
pouco mais, surgia o Romantismo, com uma volta ao design das joias da Antiguida-
de e dos tempos medievais. A crescente apreciação pela magnificência das joias, 
animado por um momento de prosperidade, impostos com valores pequenos e uma 
sociedade elitizada, nascida com a expansão da Revolução Industrial, foi expressa 
pelas diversas joias ornadas exclusivamente com diamantes, sobretudo depois do 
descobrimento das minas da África do Sul, na década de 60 (PEDROSA, 2014).

Figura 5: Imagem de Parure.

Fonte: http://www.internetstones.com/norwegian-emerald-parure-empress-josephines emerald-parure-queen-sonja.html.

Com o início do século XX, os joalheiros, adotaram um novo estilo, chamado de 
Belle Èpoque, compondo-se assim joia onde a fineza das guirlandas, das flores 
estilizadas e da utilização da platina, era uma reação à banalidade das joias reco-
bertas de diamantes. 

E por volta da mesma época, como confirma (PEDROSA, 2014; p.01):

Os joalheiros da corrente Art Nouveau, liderados por René Lalique, 
criaram furor na Exposição de Paris de 1900, com designs inspirados 
na natureza e executados em materiais como marfim e chifres de ani-
mais, escolhidos mais pela sua qualidade estética do que por seu valor 
intrínseco. Como não eram jóias[sic] práticas para uso, o estilo rapida-
mente desapareceu, com o início da 1ª Guerra Mundial.Com a paz, em 
1918, impõe-se na joalheria o estilo Art Decó, com seu design associado 
ao Cubismo, ao Abstracionismo e a arquitetura da Bauhaus, suavizado 
na década de 30 pelos motivos figurativos e florais reintroduzidos por 
Cartier. A arte da joalheria, depois da 2ª Guerra Mundial, adaptou – 
se a.uma clientela que comprava não só para uso, mas também como 
investimento. A ênfase passou a ser na qualidade das gemas, perfei-
tamente facetadas e montadas em peças de design de acordo com a 
moda. A partir da segunda metade do século XX, novas idéias[sic] e 
conceitos, assim como novos materiais passaram a ser utilizados pelos 
designers, como os metais titânio e nióbio, e também diferentes tipos 
de plásticos e papéis, buscando novos caminhos de expressão.
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Figura 6: O pingente para o pescoço ‘Mulher-libélula, asas abertas’, com gargantilha de ouro, é de 
1898-1900.  

Fonte: http://blogillustratus.blogspot.com.br/2010/03/historia-das-joias.html.

Ultimamente, a joalheria mundial está virada para o design, que deve ser criativo, 
de fácil identificação e satisfazer a um mercado consumidor sempre crescente e 
apreensivo por novidades tanto nas técnicas de fabricação, quanto na expressão 
dos estilos, cabendo a todos os profissionais envolvidos, cooperar para a qualidade 
do produto final, e dentro das cobranças do mercado consumista que visa a quali-
dade, a inventividade e o estilo individualizado.

Figura 7: Bijuterias expostas na Mundial Art – Feira Internacional de Artesanato.

Fonte: http://www.blogsoestado.com/blogdoned/category/cultura/page/8/.
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Unidade 4
Joias Artesanais

Figura 8: Colar Árvore.

Fonte: joia artesanal em prata da Designer Marília Fontana.

A técnica e o acabamento são importantíssimos em uma peça de joalheria. Pois, 
pode se modificar totalmente uma peça. E o caminho para se chegar ao resultado 
final de determinada peça vai depender muito do artesão, pois uma mesma peça 
pode ser estruturada de diversas maneiras. E o resultado final será o mesmo, o que 
irá modificar será o caminho seguido pelo artesão. E é justamente aí que está o 
charme e deslumbre da joia artesanal. Nela se localiza o toque de quem a produ-
ziu, com criatividade, comprometimento, arte e beleza.

Para se produzir uma peça, o produtor de joias deve inicialmente designar o ca-
minho de produção, decidir a técnica a ser utilizada e o tipo de acabamento. Uma 
peça artesanal não é apenas a concepção do desenho, mas também o modo como 
a peça é executada. E pode possuir uma ou mais técnicas de confecção e acaba-
mento (PEIXE, 2014).

Figura 9: Colares com adorno de árvore.

Fonte: http://www.modalogia.com/2010/05/23/fashion-business-hefestos-design/.

1. Acesse o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=0wsukINQIak disponível no 
youtube em 30/11/2012 com duração de 03:52; matéria exibida pelo programa 
pequenas empresas grandes negócios e, posteriormente, elabore um pequeno 
texto relatando as suas perspectivas em relação ao curso e a produção de 
biojoias.

2. A partir do vídeo assistido, crie e monte uma pulseira, que será levada para 
sala de aula, e repassado para as colegas o passo a passo desta biojoia.
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Unidade 5
Educação Ambiental e Sustentabilidade

A forma de como o homem vem se relacionando com os outros e com a natureza 
não foi sempre do jeito que conhecemos hoje. A apropriação que o homem fez da 
natureza é concomitante a dominação exercida perante outros seres humanos. 
Isso mostra que não podemos analisar os seres humanos como um ser estritamente 
biológico:

Ora, o homem é um ser que por natureza produz cultura; esta é a 
sua especificidade natural. Diferentemente do pensamento corrente, 
os homens ao longo da história criam normas, regras e instituições não 
para evitar cair no estado da natureza. Ao contrário, eles o fazem de-
senvolvendo a sua própria natureza não somente em função dos estí-
mulos advindos do meio ambiente, mas também das relações que os 
homens estabelecem entre si. (GONÇALVEZ, 2000,p.94)

Isso significa que a visão que temos da natureza não é natural. Conclui-se que a 
construção ou a concepção do meio ambiente está diretamente vinculada ao mo-
delo de sociedade e suas características aceitas pelos membros.

5.1 Meio Ambiente

Analisar o meio ambiente significa, primeiro, entender a sociedade que o consti-
tui, suas relações sociais, suas ações, seus conflitos e sua cultura.

Sociedade: Conforme nos aponta Bastos (1999,p.12), o homem é dependente de 
outros homens para a sua sobrevivência e desenvolvimento. Outros animais tam-
bém vivem em grupos. Em certos casos, há até divisões de funções, formando uma 
organização. No entanto, não há,  nesse caso, uma  autêntica sociedade. Esta é 
exclusiva do homem, existindo, assim, sociedades humanas. Dessa forma, o autor 
conclui que: “Sociedade vem a ser toda forma de coordenação das atividades hu-
manas objetivando um determinado fim e regulada por um conjunto de normas 
”(BASTOS, 1999,p12)

De acordo com Dallare (2000, p.9-49) existem duas posições para explicar a vida 
em sociedade: uma ligada à ideia da sociedade natural, e outra, que sustenta que 
a sociedade é um ato de escolha. Os que defendem a sociedade como algo natural, 
argumentam a necessidade de cooperação do homem com os seus semelhantes, 
para a sua sobrevivência. Tal necessidade não fica restrita apenas aos bens ma-
teriais, ou seja, mesmo que detêm tais bens, precisam conviver com os outros 
membros da sociedade. Essa concepção da vida em sociedade não exclui a vontade 
do homem de fazer parte desta associação. Tal vontade se dá de forma conscien-
te, diferente dos animais irracionais, que vivem em sociedade por instinto. Nesta 
visão, a sociedade é entendida como resultado da associação de cunho natural e 
da vontade humana.

Para os que defendem a ideia oposta à sociedade natural, o argumento é que a so-
ciedade é unicamente produto de um acordo de vontade, isto é, que a convivência 
em sociedade se dá através de um contrato hipotético; dessa forma, os defensores 
dessa ideia são chamados de contratualistas. Existem diferentes tipos de contra-
tualismos e cada qual tem suas explicações para a associação do homem e a vida 
em sociedade.
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Atualmente, há predomínio na aceitação de que a sociedade é constituída pela 
necessidade natural do homem, sem, no entanto, descartar a vontade humana 
em participar de tal associação. Por outro lado, reconhece-se que o contratualis-
mo exerceu e ainda hoje tem a sua influencia prática. Além da consideração da 
formação da sociedade é preciso destacar, também, que nem todo grupo pode ser 
caracterizado como tal. Para que este seja considerado uma sociedade, é preciso 
verificar a presença dos seguintes elementos: uma finalidade ou valor social, ma-
nifestações de conjunto ordenadas e o poder social.

A sociedade atual, ao contrário das sociedades do passado, é muito complexa. 
Daí a importância da sua análise para que possamos entender sua relação com a 
natureza.

5.2 Percepção ambiental

A percepção ambiental é muito importante para se compreender a construção do 
nosso meio ambiente, visto que as ações realizadas estão de acordo com as atitu-
des das pessoas, com base na valorização que elas conferem ao seu entorno.

Em relação à percepção ambiental “(...) é mais usual lançar mão da percepção vi-
sual. É através da visão que os homens se expressam e se comunicam mais frequen-
temente. O mundo moderno é visual, é feito de cores e formas, principalmente” 
(OLIVEIRA; MACHADO, 2004, p.130).

De acordo com Oliveira e Machado (2004) nós não percebemos as formas e sim 
os objetos que têm significados para nós, que atendem às nossas necessidades e 
interesses. A partir dessa colocação podemos entender a importância dos estudos 
de percepção ambiental, como elemento inovador nas pesquisas que levam em 
consideração a valorização da população num determinado recorte espacial pelo 
seu meio ambiente vivido, percebido e concebido.

A valorização do meio ambiente depende de cada um, isto é, da atribuição de 
valores que cada indivíduo dá aos objetos, influenciados pelas suas vivências e 
experiências e também pela cultura que o cerca.

5.3 Sociedade e natureza

A relação do homem com o planeta tem variado com o tempo, com os lugares e 
com as culturas. “O homem primitivo via a natureza como sinônimo de Deus, a 
exemplo de muitos povos ”primitivos” de hoje e, portanto, ela devia ser temida, 
respeitada e aplacada” (DREW, 1998, p.1).

Na atualidade, os pensamentos e as ações são outras e vão desde “(...) se pode 
ser	 feito,	 faça-se”	 ate	 a	 filosofia	 da	 “volta	 à	 natureza”	 dos	 mais	 extremados	
ecologistas. A tradição cultural tem desempenhado o seu papel na determinação 
do comportamento das pessoas em relação ao ambiente” (DREW, 1998,p1).

Em relação às condições e o local de colheita das sementes, é preciso que se dê 
preferência para as sementes advindas de instituições certificadas, que façam a 
implantação de viveiros comunitários, pomares e armazenamentos de sementes 
e que ofereçam cursos de ensinamento de plantio e colheita para os moradores 
ribeirinhos, promovendo assim a sustentabilidade, impedindo assim que a prática 
do artesanato se torne predatória.
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Todas as sementes florestais que não forem viáveis para reflorestamento, podem 
estar sendo usadas na confecção de artesanatos, contanto que tiradas e tratadas. 
O tratamento e a conservação destas sementes é um grande problema, pois faltam 
conhecimentos de produtos químicos quanto à utilização e manuseio do mesmo, 
portanto a sugestão é o combate alternativo, evitando agressão ao meio e a pes-
soa, a qual tem o contato direto com a biojoia, e também realizar a limpeza das 
matrizes onde se pretende coletar para que na próxima coleta, a incidência de 
‘pragas’ seja menor. (VALLE, 2008; P.22)

Assim como o desenvolvimento de técnicas para garantir uma semente melhor, e li-
vre de pragas e outros microrganismos, o desenvolvimento destas tecnologias, fará 
com que elevem a qualidades e diminuam os impactos sócio-ambientais, e eleve a 
prática de um desenvolvimento sustentável, buscando assim produzir biojoias cada 
vez melhores, e não uma enorme quantidade de produção, mas sem qualidade e 
sem garantias de que amanhã, esses artesãos terão matéria prima pra produzir 
suas biojoias.

1. Elabore um texto argumentativo sobre a importância de se entender uma de-
terminada sociedade para se entender o seu meio ambiente.

2. O que é sustentabilidade?

3. Quais são os benefícios da adoção de ações de sustentabilidade?

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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Unidade 6
Alguns Problemas Ambientais

A destruição da camada de ozônio

O ozônio (o3) é um gás encontrado na estratosfera, aparecendo de forma mais 
concentrada a mais ou menos 25 Km. Tem como função básica filtrar os raios ul-
travioletas emitidos pelo sol, que são nocivos aos seres vivos. Os gases CFCs são os 
principais destruidores do ozônio, além de outras substâncias. Em 1996, foi assina-
do o protocolo de Montreal, por cento e vinte países, cujo objetivo é a substituição 
dos artigos que contem CFCs por outros, inofensivos.

Efeito Estufa

Na atmosfera existem diversos gases que seguram naturalmente a energia advinda 
do sol, como em estufa ou os vidros fechados de um carro. Esse efeito estufa é 
benéfico porque permite o aquecimento suficiente para a manutenção da vida no 
planeta. As ações antrópicas, principalmente as que liberam o dióxido de carbono 
em quantidade muito elevadas, formam uma camada espessa capaz de intensificar 
o efeito estufa, provocando aumento de temperatura no planeta e outras conse-
quências maléficas.

Lixo urbano

Os resíduos sólidos são, sem duvida alguma, um problema da sociedade contempo-
rânea, situados no contexto do modelo socioeconômico da sociedade de consumo, 
atrelado a um padrão de vida, que não traduzem necessariamente um aumento 
da qualidade de vida. Os principais problemas causados pelos resíduos são: Con-
taminação do aquífero e das águas superficiais, permanência dos produtos não 
biodegradáveis, eutrofização no solo e nas águas, aumento de vetores que podem 
transmitir doenças, poluição atmosférica, etc.

Ilha de calor

É um fenômeno típico das grandes aglomerações urbanas, provocado pelas trans-
formações ocorridas do ambiente natural em construções, além dos poluentes, que 
provocam aumentos significativos da temperatura e dos índices de precipitações 
nos centros das cidades, em relação às periferias.

Desmatamento

O desmatamento ocorre associado com as atividades econômicas: extração de ma-
deira, projetos agropecuários, mineração, construção de usinas hidrelétricas, etc. 
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O intenso desmatamento pode provocar a destruição da biodiversidade, prolifera-
ção de pragas e doenças, desertificação, erosão e empobrecimento do solo.

1. Aponte alguns problemas ambientais do local onde você mora. Faça um co-
mentário e descreva um projeto que pode ser realizado por você e pela turma 
na elaboração de biojoias com o uso de técnicas sustentáveis.

2. O aquecimento global é, atualmente, a maior preocupação ambiental, sendo 
um tema responsável por reuniões promovidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), buscando acordos entre diferentes países no que se refere a 
reduzir as causas desse processo e estabelecer soluções para as consequências 
do aquecimento global. Aponte as principais causas e consequências do aque-
cimento global.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
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Unidade 7
Consumo e Qualidade de Vida

O consumo exagerado, principalmente na sociedade atual, não pode ser sinônimo 
de qualidade de vida. Essa inversão se deve 

à existência de um modelo de análise econômica, que não prevê limites 
para o crescimento econômico, o consumo e a tecnologia-, que pouco 
se ocupa dos limites do ambiente para abrigar as populações, foi res-
ponsável pela redução do conceito de qualidade de vida ao conceito de 
padrão ou nível de vida. (DAMINELLI, 1993,p.98)

Qualidade de vida refere- se a algo a mais, o conceito de qualidade de vida pode 
ser entendido

(…) como sendo a capacidade que tem determinada sociedade de pro-
porcionar oportunidade de realização pessoal a seus indivíduos- no sen-
tido psíquico, social e espiritual quando estes já estiverem garantindo 
um nível de vida mínimo aceitável. (DAMINELLI, 1993,p.98)

Discutir a produção e o consumo atual é importante para se verificar que a linha 
de crescimento desta relação durante os anos não resultou em melhor qualidade 
de vida.
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Unidade 8 
Práticas

Prática 01: Peças de Coco

O processo de fabricação de bijuteria com o coco e o osso são semelhantes.

Passo a Passo:

1. Vamos desenhar uma pirâmide no coco. 

2. Recorte um molde de papel nas dimensões que você deseja reproduzir. 

3. Em seguida escolha um pedaço da casca do coco seco que tenha uma espessura 
adequada para fabricação da peça. Pegue o molde de papel e posicione sobre o 
coco e risque o formato desejado. Observação: Risque com lápis de modo que 
apareça o desenho de maneira bem forte.

4. Tire o pelo do coco com o esmeril. Use EPIs

5. No corte, utilize o disco para recortar metal, ele dará maior precisão.

6. Lapidação: deixe os cantos arredondados e retire as imperfeições da superfície 
com o esmeril. Deixe a peça o mais plana possível.

7. Lustre: é feito com uma cera incolor com silicone em sua composição, dessas 
de aplicar no chão de residências. Observação: passe com rigor na superfície 
da peça, utilize uma flanela.

Figura 10: Passo-a-passo peça de coco pt.1.

Fonte: http://www.panohippie.com.br/2012/05/pingente-coco-osso-artesnato-hippie.html Acesso em: 12/03/2014.
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Figura 11: Passo-a-passo peça de coco pt. 2.

Fonte: http://www.panohippie.com.br/2012/05/pingente-coco-osso-artesnato-hippie.html acesso em: 12/03/2014.

Figura 12: Passo-a-passo peça de coco pt. 3.
Fonte: http://www.panohippie.com.br/2012/05/pingente-coco-osso-artesnato-hippie.html acesso em: 12/03/2014.
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Figura 13: Passo-a-passo peça de coco pt. 4.

Fonte: http://www.panohippie.com.br/2012/05/pingente-coco-osso-artesnato-hippie.html acesso em: 12/03/2014.
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Prática 02: Colar artesanal com casca de sementes

Materiais

•	 Pedaço de papelão fino;

•	 Cola quente;

•	 Cascas de pistache (em média são 35);

•	 Tinta acrílica;

•	 Pincel;

•	 Alicate de ponta fina;

•	 Tesoura;

•	 Correntinha ou cordão (Que já não usa);

•	 Verniz (opcional).

Passo a passo

Figura 14: Passo-a-passo colar de cascas de semente pt.1.

Fonte: http://www.comofazeremcasa.net/colar-artesanal-com-casca-de-sementes/

Veja todos os materiais que você vai precisar para criar o seu colar com cascas de 
sementes de pistache.
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Figura 15: Passo-a-passo colar de cascas de semente pt.2.

Fonte: http://www.comofazeremcasa.net/colar-artesanal-com-casca-de-sementes/.

Pegue o papelão e corte um semicírculo para servir de base para o colar. Com o 
alicate e a tesoura, coloque argolas nas pontas de cima do semicírculo para anexar 
a correntinha ou o cordão.

Figura 16: Passo-a-passo colar de cascas de semente pt.3.

Fonte: http://www.comofazeremcasa.net/colar-artesanal-com-casca-de-sementes/.

Pegue as cascas de pistache e pinte da cor preferida. Para adicionar um tom mais 
claro, é só colocar mais tinta branca em sua composição. Espere secar para adicio-
nar mais 2 ou 3 camadas, até que a casca fique totalmente coberta pela cor que 
você está pintando-as.
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Figura 17: Passo-a-passo colar de cascas de semente pt.4.

Fonte: http://www.comofazeremcasa.net/colar-artesanal-com-casca-de-sementes/.

Para deixar suas peças ainda mais legais para decorar o colar, é só envernizá-las 
usando o pincel e o verniz. Isso dará um efeito melhor nas cascas de pistache pin-
tadas das cores desejadas.

Figura 18: Passo-a-passo colar de cascas de semente pt.5.

Fonte: http://www.comofazeremcasa.net/colar-artesanal-com-casca-de-sementes/.

Depois é só colar as cascas de pistache pintadas no semicírculo de papelão, no 
padrão que você mais achar legal. Cole com a cola quente ou uma cola especial 
para artesanato. Veja que neste passo a passo, primeiramente foram coladas as 
cascas nas bordas de baixo e depois se foi- colando por cima destas primeiras, até 
chegar à parte de cima. Os tons usados no tutorial foram: roxo, vermelho escuro, 
rosa e bege cor de pele.
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Figura 19: Passo-a-passo colar de cascas de semente pt.6.

Fonte: http://www.comofazeremcasa.net/colar-artesanal-com-casca-de-sementes/.

Prática 03: Colar com Sementes de Melancia

Materiais necessários:

•	 Sementes de melancia

•	 Fio de nylon

•	 Um prego fino

•	 Fechos para colar

•	 Miçangas ou outros tipos de caroços já desidratados e furados

Como fazer

1. O primeiro passo é lavar bem as sementes e desidratá-las. Para fazer  isso de 
forma caseira é bem simples: depois de lavadas coloque-as num prato sem deixar 
que uma fique em cima da outra, todas devem ficar bem espalhadas.

Deixe-as no sol até secar bem, depois as vire e deixe por mais um tempo. Este pro-
cesso deve ser realizado para que as sementes não mofem com o passar do tempo.

2. Com as sementes já sequinhas, faça um furo em cada uma delas com cuidado 
usando o prego fino, não use muita força para não quebrar as sementes ou estou-
rá-las.

3. Meça o fio de nylon no pescoço para saber o tamanho que ficará o colar pronto e 
corte-o sempre alguns centímetros maior, afinal você precisará encaixar os fechos.

4. Encaixe as sementes de melancia uma a uma e intercale com as miçangas para 
dar um charme, sempre use a mesma sequencia, por exemplo, 40 sementes de 
melancia e uma miçanga, para que o colar fique bonito e harmonioso.

5. Após terminar de preencher todo o fio, coloque os fechos com ajuda de um 
alicate e pronto.
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6. Se quiser incrementar mais o colar, faça-o bem grande para poder dar voltas no 
pescoço.

Figura 20: Colar de sementes de melancia.

Fonte: http://www.comofazer.com.br/como-fazer-colar-com-sementes-de-melancia/.

Prática 04: Mandala feita com sementes

O primeiro passo é separar as sementes que você vai usar. Escolha sementes de 
cores diferentes, de vários estilos.

Depois de escolher é só colar as sementes em um papelão e recortar na forma 
redonda.

Você também pode usar outros materiais para fazer a mandala.

Figura 21: Mandala feita de sementes.

Fonte: http://www.revistaartesanato.com.br/mandala-feita-com-sementes/.
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Prática 05: Pulseira de Prata com Pau-Brasil e Flamboyant

Material:

•	 200 sementes de pau-brasil

•	 20 sementes de flamboyant com 2 furos

•	 1 entremeio de prata 1000 com 6 furos

•	 1 rolo de fio de silicone 0,7 

Como fazer:

1. Corte 6 pedaços de silicone (0,7 é o ideal) com aproximadamente 2 palmos cada um.

Figura 22: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.1.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

2. Dê um nó frouxo em uma das pontas de cada fio.

Figura 23: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.2.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.
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3. Comece colocando uma semente de pau-brasil em um dos fios.

Figura 24: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.3.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

4. Em seguida, no mesmo fio passe por um dos furos de um flamboyant.

Figura 25: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.4.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

5. Pegue o segundo fio e passe uma semente de pau-brasil, em seguida passe este 
segundo fio pelo segundo furo do mesmo flamboyant do primeiro fio.

Figura 26: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.5

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.
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6. Continue a sequencia com 2 pau-brasil em cada fio seguidos de um flamboyant 
para os 2 fios, como mostra a foto.

Figura 27: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.6.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

7. Continue até obter uma peça de 15cm. Esta medida é a média para o pulso (des-
contando-se a peça de prata), mas você pode fazer maior ou menor, adaptando à 
sua medida de pulso.

 

Figura 28: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.7.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

8. Coloque sementes de pau-brasil nos 4 fios, até obter 15 cm de sementes em 
cada um dos fios. Em média, você usará 32 sementes por fio, mas até este número 
pode variar.

Figura 29: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.8.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.
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9. Terminada esta etapa, você terá as peças que mostra a foto.

Figura 30: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.9.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

10. Pegue um dos fios com pau-brasil e passe a ponta do fio de silicone pelo primei-
ro buraco da peça em prata . Dê o primeiro nó para acertar os flamboyant sem que 
o fio fique esticado e também sem folgas entre as sementes de pau-brasil.

Figura 31: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.10.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

11. Dê 2 nós duplos (passando 2 vezes a ponta do fio pela mesma laçada). Aperte 
bem.

Figura 32: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.11.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.
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12. Passe uma das pontas do fio de silicone pela primeira semente de pau-brasil.

Figura 33: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.12.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

13. Segurando todos os fios de silicone que passam por esta primeira semente, pra 
baixo, passe a segunda ponta.

Figura 34: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.13.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

14. Puxando as duas pontas do fio de silicone, puxe o nó para dentro da semente. 
É nesta hora que você saberá se o fio é realmente forte, e precisa ser, para que a 
pulseira nunca venha a arrebentar.

Figura 35: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.14.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.
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15. Vá passando as pontas do fio de silicone pelas próximas sementes, tantas quan-
to você tiver paciência, mas pelo menos umas 3 sementes.

Figura 36: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.15.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

16. Sem puxar os fios, corte as pontas bem junto às sementes. Repita todas as 
operações com o segundo fio de pau-brasil, passando o fio no segundo buraco da 
peça em prata.

Figura 37: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.16.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

17.  Depois de colocados os 2 fios de pau-brasil, vamos iniciar a colocação do fio 
duplo de pau-brasil com flamboyant, e o processo será o mesmo. Comece passando 
um dos 2 fios pelo terceiro buraco do entremeio.

Figura 38: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.17.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.
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18. Dê o nó para ajustar as peças, depois os dois nós duplos, passe pelas sementes 
as pontas dos fios e corte sem puxar.

Figura 39: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.18
Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

19. Faça a mesma coisa com o segundo fio desta peça dupla, e depois com os ou-
tros 2 fios de pau-brasil.

Figura 40: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.19.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.

20. Se você chegou até aqui, você tem agora uma joia moderna e exclusiva, deno-
tando personalidade e bom gosto.

Figura 41: Passo-a-passo pulseira de prata com pau-brasil e flamboyant pt.20.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/aprenda-fazer-uma-linda-biojoia-de.html.
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Prática 06: Para Fazer Argolas em Prata Passo a Passo em Série é Ne-
cessário

•	 Fio de Prata;

•	 Mandril;

•	 Tubo ou barra cilíndrica de um material resistente;

•	 2 Alicates de pontas chatas (paralelas);

•	 Tornilho;

•	 Serra de Ourives (Armação de Serra e serras 3/0 – três zeros).

1º Passo

Com um mandril segurar um tubo ou varão cilíndrico juntamente com o fio de 
prata.

Depois prender a outra ponta do fio de prata a um tornilho de madeira para que 
este faça tenção no fio de prata e assim o manter sempre direito. Em seguida 
girar o mandril para que o fio de prata vá enrolando em espiral no tubo ou varão 
metálico (latão ou outro material resistente).

Na figura a seguir:

1. Mandril;

2. Tubo ou varão metálico para enrolar o fio de prata;

3. Tornilho de Madeira;

4. Fio de prata.

Figura 42: Passo-a-passo argola em prata pt.1.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.
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Em vez de prender o fio de prata ao mandril pode-se também fazer um furo no 
tubo ou varão metálico para que a ponta fique fixa e depois girar para enrolar o fio 
de prata tal como vimos anteriormente. Não esquecer que as voltas do fio de prata 
devem permanecer bem unidas umas às outras, resultando no final em uma mola 
com as argolas unidas sem separação.

Figura 43: Passo-a-passo argola em prata pt.2.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.

Fazer argolas de prata passo a passo manualmente sem o auxilio de mandril

Figura 44: Passo-a-passo argola em prata pt.3.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.

2º Passo

Depois de enrolado o fio no tubo metálico, vamos agora separá-las e fazer argolas 
individuais. Vamos segurar as argolas (ainda enroladas no tubo) no tornilho de ma-
deira, e serrar com a Serra de Ourives.

Figura 45: Passo-a-passo argola em prata pt.4.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.
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Também se podem cortar as argolas, uma a uma, com um alicate de corte. No 
entanto o alicate deixa as argolas com rebarba, o que não acontece se forem cor-
tadas com a serra de ourives.

Figura 46: Passo-a-passo argola em prata pt.5.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.

Este é o aspecto das argolas já cortadas vistas de cima.

Figura 47: Passo-a-passo argola em prata pt.6.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.

3º Passo

Depois de separadas, as argolas encontram-se com uma ligeira abertura no topo 
e com as extremidades desencontradas. É necessário agora, com um alicate de 
pontas chatas (paralelo) unir as extremidades e posteriormente alinhar as extre-
midades com o auxilio de 2 alicates.

Figura 48: Passo-a-passo argola em prata pt.7.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.
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Alinhamento das extremidades da argola de prata

Figura 49: Passo-a-passo argola em prata pt.8.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.

 

Figura 50: Passo-a-passo argola em prata pt.9.

Fonte: http://heartjoia.com/895-argolas-fazer-passo-passo.

Mais em pormenor a técnica de abrir argolas

Depois de aprender a fazer argolas em prata passo a passo, é necessário saber 
como abrir as argolas de prata sem as deformar, a seguir está uma imagem que 
ensina a abrir argolas de prata da forma correta.

Também é possível comprar as argolas de prata já feitas, no entanto compensa 
muito fazer as argolas de prata, visto que é uma técnica bem simples e torna as 
argolas muito menos dispendiosas. Fazer argolas de prata permite que tenhamos 
argolas de diferentes tamanhos e espessuras de fio de prata, para diferentes tipos 
de trabalhos.

Este é um processo de fazer argolas de prata em série passo a passo, podem 
existir outros, no entanto este garante que os elos ficam perfeitos. Posteriormente 
se for do interesse da pessoa, é possível soldar, com solda de prata, para que as 
extremidades das argolas de prata fiquem fechadas.
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Prática 07: Bijuteria passo a passo, técnica de engranzado (elo re-
forçado)

Para a realização de colares e brincos existem inúmeras técnicas que podem ser 
aplicadas à bijuteria. Esta técnica de engranzado (elo reforçado) é uma das técni-
cas de joalharia que pode ser aplicada de uma forma simples com o auxílio apenas 
de alguns alicates básicos. Aqui apresentamos mais uma técnica de bijuteria passo 
a passo grátis.

Ferramentas e materiais para fazer a técnica de engranzado (elo 
reforçado) – Bijuteria passo a passo

Figura 51: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.1.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.

Para ser possível dar início ao processo de realização das técnicas de bijuteria, 
neste caso a realização de “engranzado” (elo reforçado) com fio de prata, é ne-
cessário preparar o local de trabalho, reunindo todas as ferramentas e materiais 
necessários. Só assim será possível iniciar este processo de aprendizagem de biju-
teria passo a passo.

Alicates para fazer bijuteria passo a passo

•	 Alicate de fechar argolas – de pontas chatas (cónico);

•	 Alicate de pontas redondas para fazer elos e argolas;

•	 Alicate de corte.

Materiais

Fio de prata 925 (ou ouro) com espessura 0.8 mm 5. Pérolas ou outras pedras semi
-preciosas ou contas de vidro.
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Procedimentos de realização de “Engranzado” (elo reforçado) – Biju-
teria passo a passo

Depois de preparada a mesa de trabalho e reunidas todas as ferramentas e mate-
riais podemos agora iniciar todos os procedimentos passo a passo.

Figura 52: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.1.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.

1º passo -  Bijuteria passo a passo, engranzado

Figura 53: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.2.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.

•	 Enfiar o fio de prata ou ouro no orifício da pérola (ou conta de vidro)

•	 Com o alicate de fechar argolas (pontas chatas, cónico) fazer um ângulo de 90º 
ao fio de prata ou ouro.

2º Passo – Bijuteria passo a passo, engranzado

Figura 54: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.3.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.
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Alinhar o alicate de pontas redondas com o fio de prata que está na horizontal e 
formar um elo, criando a forma de uma espécie de 9 ou ponto de interrogação (?)

3º passo - Bijuteria passo a passo, engranzado

Figura 55: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.4.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.

Continuar a enrolar a prata ou ouro até fazer um elo completo e manter a ponta 
do fio de prata alinhado na horizontal

4º Passo - Bijuteria passo a passo, engranzado

Figura 56: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.5.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.

Com o alicate de fechar argolas (alicate de pontas chatas, cónico) segurar o elo 
na sua totalidade, mais ou menos a meio, na horizontal. Este procedimento serve 
para segurar o elo para ser possível enrolar a ponta do fio de prata ou ouro em 
segurança, sem o elo ou o fio escapar.

5º Passo - Bijuteria passo a passo, engranzado

Figura 57: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.6.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.
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Depois de estar bem preso, o elo, pegar na ponta do fio de prata ou ouro e enrolar 
2 vezes em torno do eixo vertical do fio, junto ao furo da pérola. Depois de feitas 
as duas voltas, deve-se cortar o fio de prata ou ouro bem rente com um alicate de 
corte vertical. É importante que fique bem rente para que não fique uma ponta 
saliente e possa arranhar ou puxar fios da roupa. Para fazer bem este acabamento 
pode-se limar a ponta, com uma lima de calado usada no fabrico de joias Depois de 
feita essa técnica de bijuteria passo a passo, em uma das extremidades da pérola, 
faz-se o mesmo do outro lado. Lembre-se  de sempre que depois de feito o elo na 
sua totalidade já não se pode abrir, então para enganchar vários elos entre si é 
necessário fazê-lo antes de estarem totalmente fechados.

Figura 58: Passo-a-passo técnica de engranzado pt.7.

Fonte: http://heartjoia.com/2785-bijuteria-passo-a-passo-engranzado-elo-reforcado.

Prática 08: Maxi Colar Entrelaçado de Pérolas

Materiais para este passo a passo:

•	 Linha de crochê de boa qualidade,fio de nylon, fio encerado ou qualquer outro 
fio ou linha que você prefira;

•	 Agulha para costurar miçangas entre miçangas (a que eu usei que está nas 
fotos) ou uma agulha comum, bem fina;

•	 Pérolas de vidro em dois tamanhos (você poderá misturar quantos tamanhos 
de pérolas quiser, contanto que você inicie o colar com as pérolas menores, 
crescendo para as maiores);

•	 Tesoura;
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•	 Cola;

•	 Paciência;

•	 Amor.

Obs: Substitua as pérolas de vidro por qualquer outra miçanga redonda, ou pérolas 
verdadeiras.

1. Corte um pedaço de linha de mais ou menos 60 cm de comprimento. Encaixe 
uma pérola e leve-a para o meio do fio. Depois, encaixe mais duas pérolas, uma de 
cada lado do fio. Com uma quarta pérola, passe as duas pontas do fio por dentro 
dela em orifícios opostos. Você criará um pequeno elo de 4 pérolas como na ima-
gem abaixo:

Figura 59: Passo-a-passo maxi-colar pt.1.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

2. Daqui para frente você irá encaixar sempre 3 pérolas. Uma em uma ponta, outra 
em outra ponta e a terceira pelas duas pontas;

Figura 60: Passo-a-passo maxi-colar pt.2.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

3. Perceba que eu usei sempre a ajuda da agulha porque o orifício dessas pérolas é 
muito fininho e a minha linha é grossinha. Veja o processo dessa primeira carreira 
do colar:
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Figura 61: Passo-a-passo maxi-colar pt.3

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

4. Agora eu cheguei ao final da primeira carreira. O tamanho dessa carreira fica a 
seu critério. Você poderá querer que seu colar fique com as pérolas só na altura do 
peito ou você poderá querer que ele dê a volta no pescoço. Eu quis que meu colar 
fizesse quase a volta no pescoço porque, ao final, eu uso uma corrente dourada 
para estendê-lo até a parte de trás e dar um charme diferente.

Figura 62: Passo-a-passo maxi-colar pt.4.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

5. Agora é que muitas de vocês ficam com dúvidas quanto a este colar. Mas é sim-
ples! Eu peguei uma das pontas da linha e voltei para dentro de umas duas pérolas;

Figura 63: Passo-a-passo maxi-colar pt.5.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.
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6. Veja como estou voltando mais uma pérola;

Figura 64: Passo-a-passo maxi-colar pt.6.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

7. Depois peguei a outra ponta e voltei também pelo menos uma pérola para poder 
encontrar com a outra linha;

Figura 65: Passo-a-passo maxi-colar pt.7.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

8. Com as duas linhas no mesmo lugar, eu dei um belo nó e passei uma cola para 
segurar esse nó. Com o excesso de linha, ou seja, as pontas que restaram, eu sai 
puxando cada ponta para dentro de outras pérolas para esconder e cortei um pe-
queno excesso. É como esconder a linha de crochê quando você finaliza o trabalho;

Figura 66: Passo-a-passo maxi-colar pt.8.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.
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9. Para começar a nova carreira de entrelaçamento, eu cortei um novo pedaço de 
linha bem comprido e comecei encaixando dessa forma:

Figura 67: Passo-a-passo maxi-colar pt.9.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

O nó da primeira carreira ainda aparece porque só no fim é que eu passei cola e o 
puxei para dentro de uma das pérolas.

Mas procure fazer isso logo quando você está finalizando a carreira;

10. Perceba que eu tive que levar a primeira pérola ao meio dessa nova linha e, 
daí, comecei a costurar as novas pérolas da nova carreira, na carreira anterior. 
Veja que a quarta pérola é sempre a pérola da carreira anterior, então, agora você 
irá sempre encaixar 3 pérolas por vez. Veja que eu iniciei essa nova carreira pu-
lando duas pérolas da carreira anterior. Você poderá fazer isso para da um charme 
extra ao colar ou poderá fazê-lo com os lados retinhos, iniciando a nova carreira 
desde a primeira pérola;

Figura 68: Passo-a-passo maxi-colar pt.10.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.
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11. Veja o processo;

Figura 69: Passo-a-passo maxi-colar pt.11.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

12. Continuando a entrelaçar;

Figura 70: Passo-a-passo maxi-colar pt.12.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

13. E continuando

Figura 71: Passo-a-passo maxi-colar pt.13.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.
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14. Cheguei ao fim da segunda carreira! Juntei novamente as linhas voltando com 
elas por dentro de pérolas anteriores e agora vou dar o nó;

Figura 72: Passo-a-passo maxi-colar pt.14.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

15. Dei o nó, passei cola e agora vou esconder essas pontas e cortar os excessos, 
como eu fiz anteriormente;

Figura 73: Passo-a-passo maxi-colar pt.15.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

16. A minha próxima carreira eu fiz com duas pérolas pequenas e uma pérola 
grande. Perceba que eu também pulei duas pérolas de cada lado para iniciar essa 
terceira carreira;

Figura 74: Passo-a-passo maxi-colar pt.16.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.
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17. Para a quarta carreira, eu fiz novamente a mesma coisa: 2 pérolas pequenas e 
uma pérola grande. Sempre usando uma nova linha!

Figura 75: Passo-a-passo maxi-colar pt.17.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

18. Veja que, nesta quarta carreira, eu apenas pulei uma pérola da carreira ante-
rior para iniciá-la. Eu achei que ficou mais harmonioso assim.

Figura 76: Passo-a-passo maxi-colar pt.18.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.

19. Adicione uma corrente bonita ou fitas de cetim para amarrar seu colar ao pes-
coço. Esse acabamento realmente pode ficar a seu critério.

Figura 77: Passo-a-passo maxi-colar pt.19.

Fonte: http://www.comocriarbijuterias.com.br/passo-a-passo-de-maxi-colar-entrelacado-de-perolas/.
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Para esconder os nós, sempre puxe-os para dentro de alguma pérola logo 
depois de passar a cola. Dessa forma eles ficam escondidinhos por lá;

Para esconder as pontas das linhas, puxe-as por dentro de pelo menos umas 
3 pérolas e corte o excesso;

Para criar um efeito parecido com o meu colar, escolha tons nudes e tom 
sobre tom.

Prática 09: Pulseira de Açaí com Pupunha

Para o material você vai precisar de:

•	 60 sementes de açaí, a cor que preferir,

•	 1 entremeio de pupunheira com 3 furos,

•	 Tesoura,

•	 120 cm de fio de silicone, de preferência o 0.7 mm.

Figura 78: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.1.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.
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1. Coloque 20 sementes de açaí em um fio de silicone forte.

Figura 79: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.2.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.

2. Corte o fio de silicone deixando uma boa sobra para depois fazer os nós.

Figura 80: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.3.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.

3. Repita a operação mais duas vezes, obtendo assim 3 fios com 20 sementes de 
açaí em cada um. Como os açaís variam de tamanho, procure deixar os 3 fios com 
o mesma medida, substituindo alguns açaís menores por maiores, até que fiquem 
do tamanho certo.

Figura 81: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.4.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.
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4. Passe a ponta de um dos fios pelo primeiro buraco da peça de pupunheira

Figura 82: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.5.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.

5. Dê o primeiro nó para ajustar o tamanho, não puxando o fio, nem deixando 
espaço entre os açaís.

Figura 83: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.6.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.

6. Dê mais 2 nós duplos, passando a laçada 2 vezes pelo fio, como mostra a figura.

Figura 84: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.7.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.
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7. Aperte bem os nós, e faça o mesmo com os outros dois fios.

Figura 85: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.8.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.

8. Corte o excesso dos fios a mais ou menos 3mm do nó. Não queime as pontas 
porque amoleceria o silicone, queimar é apenas para nylon.

Figura 86: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.9.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.

9. Puxe o silicone por um dos lados do entremeio, para que o nó fique dentro da 
peça de pupunheira.

Figura 87: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.10.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.



58

Artesão de Biojoias

Passo 10. Com os nós por dentro da peça você terá um acabamento perfeito para 
a pulseira.

Figura 88: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.11.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.

11, A sua pulseira está pronta. Natural e com uma bela peça de madeira exclusiva.

Figura 89: Passo-a-passo pulseira de açaí com pupunha pt.12.

Fonte: http://naturaljoias.blogspot.com.br/2012/04/passo-passo-pulseira-de-acai-com.html.
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Unidade 9 
Higiene e Qualidade de Trabalho

A má qualidade ou a falta de equipamento adequados no ambiente de trabalho 
fazem com que, o trabalhador não realize as suas funções de maneira adequada, o 
que posteriormente resultará em ineficiência e prejuízos para o empregador.

Por isso é de suma importância que as empresas possuam o EPI (Equipamento de 
Proteção Individual), para garantirem a qualidade do trabalho dos seus funcioná-
rios, assim como a qualidade nos serviços prestados e posteriormente um maior 
rendimento dos serviços prestados à empresa. Portanto faz se necessário aos em-
presários investirem na saúde e segurança dos seus funcionários se for de interesse 
dos mesmos, que os seus subordinados lhe deem lucros.

Porque o rendimento das empresas está diretamente ligado a boa qualidade de 
saúde dos seus funcionários, sendo que se os funcionários estiverem bem de saúde 
certamente renderão mais nos seus serviços.

E uma boa maneira de se conseguir isto é oferecendo a eles melhor qualidade no 
emprego, pois não basta apenas pagar o salário em dia, mas tem que darem condi-
ções adequadas de trabalho. Pois, se isto acontecer o melhor desenvolvimento dos 
empregados será uma consequência da satisfação deles com a qualidade de vida a 
eles oferecida. Assim como aqueles funcionários que não possuem boa qualidade 
no seu local de trabalho, consequentemente isso refletirá no mau desempenho das 
suas funções.

E quando se fala em melhorar a qualidade de vida dentro das empresas, não se tra-
ta apenas das empresas que possuem maquinário pesado, e inúmeras ferramentas, 
outros locais também merecem a atenção, pois, podem causar danos (Biológicos, 
físicos e químicos), e a tarefa das empresas não é tratar a doença dos seus funcio-
nários, mas sim cuidar da saúde deles, para que não seja necessário como já dito 
anteriormente cuidar da doença deles.

Com isso o objetivo deste estudo é retratar como as empresas podem estar cuidan-
do da saúde dos seus funcionários.



60

Artesão de Biojoias

Unidade 10 
Ergonomia no Local de Trabalho

10.1 O que é ergonomia?

Segundo o Bureau (2014) a ergonomia é o estudo do trabalho e a sua relação com 
o ambiente em que o trabalho é desempenhado e com os trabalhadores que o 
desempenham, resumindo tem como objetivo a adequação do local de trabalho 
com o empregado que realiza o mesmo, fazendo com que este tenha as melhores 
condições possíveis de realizar as suas tarefas, e o fazê-lo com o máximo de con-
forto possível.

E as vantagens da aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho são evidentes 
tanto para o empregado que consegue desenvolver o seu trabalho com o máximo 
de conforto possível e para o empregador devido ao aumento na produção e con-
sequentemente o aumento dos seus lucros.

A ergonomia engloba diversas áreas de abrangência das condições de trabalho 
que vão desde o conforto até a saúde do trabalhador, compreendendo desde a 
temperatura, iluminação, as vibrações, o ruído, as vibrações, a compreensão dos 
postos de trabalho, das ferramentas, máquinas, cadeiras e até mesmo o calçado, 
bem como a compreensão da tarefa, como o trabalho por turnos e os respectivos 
horários e intervalos de almoço.

Apesar de o trabalho artesanal no setor joalheiro, na maioria das vezes, está asso-
ciado à informalidade. O nascimento do modo de fabricação industrial não sacudiu 
a atividade artesanal informal, ao contrário, trouxe-a para dentro do chão de fá-
brica na forma de terceirização. Pois, Mesmo a produção industrial exige trabalho 
manual em procedimentos como o de serrar, limar, cortar, recozer, lixar, soldar e 
cravejar. O espaço de trabalho de um ourives artesão restringe-se inúmeras vezes 
em um ou mais aposentos da sua casa. 

Mas isto não o isenta de ter todos os cuidados necessários com a sua saúde, tendo 
controle, sobre a temperatura do local, a iluminação, os ruídos provocados pelos 
equipamentos, a vestimenta e calçados adequados, enfim, não é pelo fato de ele 
ser seu próprio patrão que irá se descuidar com a sua saúde, uma vez que se ele a 
perder, não terá como desenvolver o seu trabalho de maneira satisfatória. 

Visto que as más condições de trabalho podem resultar em inúmeras doenças, e 
dentre elas pode-se destacar as principais como: Bursite, Síndrome do túnel cárpi-
co, Celulite, Epicondilite, Gânglio, Osteoartrite, Tendinite, Tenossinovite, Tensão 
no pescoço ou no ombro, Dedo em mola, sem falar da lesão por esforço repetitivo 
a tão conhecida (LER), que são geralmente muito dolorosas e que podem provo-
car a incapacidade permanente do trabalhador. Mas estas podem ser prevenidas 
se forem eliminados os fatores de risco, ocorrer a redução no ritmo de trabalho, 
for feita uma mudança do funcionário para um setor em que ele altere as tarefas 
repetitivas e fazer com que ocorra um número de intervalos entre as tarefas re-
petitivas. 

As lesões causam inúmeros problemas como dor e sofrimento para os empregados 
e sem falar na perda financeira que representam para os empregadores, portanto, 
para estes, fazer algumas adequações no quadro de empregados às vezes pode lhe 
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custar um pouco mais a princípio, mas posteriormente com os seus funcionários 
tendo uma melhor qualidade no emprego consequentemente o seu rendimento 
aumentará e os lucros do patrão aumentarão junto. Percebe-se com isso que o que 
custa mais caro, a princípio, futuramente trará ótimos rendimentos, Portanto deve 
se investir no presente para colher os frutos futuramente.

Segundo Bureau (2014) alguns princípios devem ser observados para cada tipo de 
trabalho como: 

Para os trabalhos de montagem, o material deve estar colocado numa 
posição de modo a que a maior parte do trabalho seja realizada pelos 
músculos mais fortes do trabalhador.

Para o trabalho de detalhe, que envolva uma relação próxima com os 
materiais, a mesa de trabalho deve ser mais baixa do que a utilizada 
para o trabalho mais pesado.

As ferramentas manuais que provocam desconforto ou lesões devem 
ser modificadas ou substituídas. Muitas vezes, os trabalhadores são a 
melhor fonte de sugestões para a melhoria de uma ferramenta, a fim de 
tornar a sua utilização mais confortável. Por exemplo, os alicates tanto 
podem ser direitos ou curvos, conforme a sua utilização.

Uma tarefa não deve obrigar o trabalhador a permanecer numa posição 
inadequada, como obrigar a ficar esticada, curvada, ou arqueada, du-
rante longos períodos de tempo.

Os trabalhadores devem receber formação sobre técnicas de elevação 
adequadas. Um trabalho bem concebido deverá minimizar a extensão 
e a frequência de execução de elevações por parte dos trabalhadores.

O trabalho executado em pé deve ser minimizado, tendo 
em conta que é muito menos cansativo desempenhar uma 
função na posição de sentado do que em pé.

A atribuição de funções deve ser rotativa, a fim de minimizar a quanti-
dade de tempo que um trabalhador necessita para realizar uma tarefa 
altamente repetitiva, tendo em conta que o trabalho repetitivo exige 
a utilização sucessiva dos mesmos músculos, sendo, regra geral, extre-
mamente cansativo.

Os trabalhadores e o equipamento devem estar posicionados, de forma 
a poderem desempenhar as suas funções com os seus antebraços ao 
lado do corpo e com os pulsos direitos.

Ainda, segundo o mesmo autor, um local de trabalho adequado é de extrema im-
portância para a prevenção de doenças, relacionadas à ineficiência ou inadequa-
ção das condições de trabalho, assim também como para a garantia da uma boa 
produtividade. Mas para cada posto de trabalho deve se observar a necessidade 
daquele trabalho e do trabalhador que executa tal serviço, porque um posto de 
trabalho bem concebido deve permitir que o trabalhador execute o seu serviço 
com total conforto e uma postura agradável. E diversos fatores ergonômicos de-
vem ser observados para a boa concepção de um posto de trabalho como: a altura 
da cabeça, a altura do ombro, o alcance do braço, a altura do cotovelo, a altura 
da mão, o comprimento da perna e a dimensão corporal e da mão.

Um empregador deve observar da seguinte maneira quando for analisar um posto 
de trabalho, se está confortável para ele estará confortável para os seus funcio-
nários, já se não está confortável para ele também não estará confortável para os 
seus funcionários.
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Existem algumas concepções a serem observadas nos locais de trabalho, como por 
exemplo, existem diferenças entre os locais de trabalho onde se executam as tare-
fas posicionando-se sentados e onde se executam as tarefas em pé. Se o trabalho 
for leve e não necessitar de muita força pode ser executado sentado, no entanto, 
permanecer sentado durante todo o dia não é muito confortável, principalmente 
para as costas, portanto deve se levantar e fazer uma caminhada no local de tra-
balho algumas vezes, e o principal ter uma cadeira que seja confortável e que o 
trabalhador não fique com as pernas dependuradas, e que não necessite esticar ou 
virar desnecessariamente para alcançar o local de trabalho.

Figura 90: Príncipios de ergonomia.
Fonte: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/Imagenes/shml/Ergonomia/ergonomia38/image002.gif.

Já para os postos de trabalho onde deve se ficar de pé é necessário que haja uma 
cadeira para que o trabalhador possa se sentar durante algum tempo, e os calcados 
devem ser confortáveis, ter um tapete para que o trabalhador não fique em pé 
diretamente no chão, o que pode lhe causar maiores danos a saúde.

As ferramentas utilizadas durante a realização das atividades devem ser o mais 
confortável possível, pois elas devem auxiliar o trabalhador e não lhe causar preju-
ízos a sua saúde. Os interruptores e botões devem ficar a altura dos trabalhadores, 
para que estes não necessitem erguer os braços ou terem que se agachar para ligar 
algum equipamento no seu local de trabalho.

Já na realização dos trabalhos mais pesados os empregados podem e devem uti-
lizar as máquinas para realizá-los, pois as máquinas foram feitas para auxiliar os 
trabalhadores e não para os substituírem. E este trabalho pesado deve ser alterna-
do com um trabalho leve, para não desgastar o trabalhador. Devem-se ter períodos 
de descanso, e se o patrão preferir pode colocar intervalos de ginástica laboral no 
decorrer do dia de trabalho, pois assim o trabalhador poderá alongar os músculos 
corretamente. É de extrema importância que as empresas tenham um técnico em 
segurança do trabalho dentro da empresa, para assegurar que os seus funcionários 
estejam desempenhado as suas tarefas de forma correta.
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Unidade 11 
Higiene do Trabalho

Nos postos de trabalho não existem apenas as doenças causadas por uma má postu-
ra do trabalhador, se o local de trabalho dor insalubre, ou seja, se estiver contami-
nado por algum agente, biológico, físico ou químico isso fará com que o trabalha-
dor possa desenvolver algum tipo de doença que o incapacitara de realizar as suas 
atividades regularmente. E dependendo da gravidade da doença que lhe acometer 
este poderá ficar afastado do seu posto de trabalho por um longo período, o que 
poderá acarretar em um custo para o empregador. E deve se observar que se esta 
pessoa não poderá voltar para o mesmo local onde ela trabalhava, pois possivel-
mente irá ser afetada pela mesma doença.

A higiene do trabalho passa por algumas etapas como, o reconhecimento, que 
consiste em verificar o local de trabalho, observando todos os possíveis fatores 
que poderão acometer algum trabalhador. O segundo é a avaliação, onde o profis-
sional analisará quantitativa/qualitativamente todos os agentes biológicos, físicos 
e químicos existentes no posto de trabalho. E por último o controle, resultante 
das observações das outras duas etapas, momento em que serão adotadas medi-
das para a eliminação ou minimização dos riscos daquele ambiente de trabalho. E 
poderão se adotar as seguintes medidas, (Prioridade) Adoção de medidas relativas 
ao ambiente ou medidas coletivas, Medidas administrativas e Medidas relativas ao 
trabalhador (EPI). 

É sabido que em todos os locais as pessoas estão propensas a serem contaminadas 
por organismos microscópicos, mas existem alguns locais em que as pessoas estão 
mais expostas a estes seres. E dentre os agentes biológicos podemos citar os 
principais, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e alguns derivados 
animais e vegetais que causam alergias, como o pólen e o pó de madeira.

A contaminação por estes vetores pode dar se através do contato com os materiais 
contaminados ou com outros trabalhadores contaminados, ou por contato com os 
seus vetores, ou seja, outros animais que também podem transmitir a doença.

Já quando se fala em agentes físicos podemos citar as diversas formas de energia a 
que o empregado está submetido como, ruído, vibrações, pressões anormais, tem-
peraturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e o infrassom 
e ultrassom.

Segundo a NR 09, agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que 
podem penetrar no organismo pelas vias respiratórias em forma de poeira, fu-
mos, névoas, neblinas, gases ou vapores. Ou que, pela natureza da atividade e 
exposição, podem ter contato ou ser absorvidos pelo organismo pela pele ou por 
absorção. Na higiene ocupacional poeiras, fumos, neblinas, fibras e névoas são 
conhecidas como aerodispersoides, pelo fato de ficarem suspensas no ar. E causam 
doenças não apenas no ambiente de trabalho, mas também no ambiente domésti-
co, produzindo um grande desconforto para as pessoas. Dentre os agentes quími-
cos podemos destacar os gases, solventes, vapores, aerodispersoides. E os gases 
podem ser classificados em irritantes, anestésicos e asfixiantes.
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11.1 Medidas preventivas 

Segundo Beltrami e Stumm (p. 27, 2013):

As medidas de controle de agentes biológicos aplicadas na fonte têm 
por objetivo evitar a presença (existência) de microrganismos no lo-
cal de trabalho. Desta forma, elas são as mais importantes, pois visam 
eliminar o risco. Entretanto, se não for possível eliminar o risco, deve-
mos pensar em uma forma de neutralizá-lo, ou seja, de conviver com o 
risco de maneira que não prejudique o trabalhador. Neste contexto, é 
que entram as demais medidas de controle: as aplicadas na trajetória 
para evitar que os contaminantes se proliferem no meio ambiente – 
as administrativas e as relativas ao trabalhador para complementar as 
duas anteriormente descritas.

Conforme as autoras para cada tipo de agente biológico devem ter se um tipo de 
medida diferente, como por exemplo, medidas relativas ao meio ambiente e me-
didas administrativas e relativas ao trabalhador.

Assim como para os agentes físicos e químicos onde cada um deve ter a sua medida 
de prevenção.

Segundo Campos (1998) et al Cordeiro (2001):

Os agentes físicos e biológicos são, talvez, os mais importantes a serem 
considerados em um trabalho saudável no campo. Os trabalhadores, 
no campo, estão expostos a todos os fatores da natureza tais como: 
exposição excessiva ao sol, à chuva, aos ventos, a poeiras, a fumos, a 
névoas, a ruídos, ao frio e a umidade (excessiva ou baixa). Portanto, 
para esse tipo de trabalho, deve haver sempre uma casa de apoio, que 
é uma obrigação do empregador e é de importância para a condução 
dos trabalhos. Esse abrigo deve estar protegido, obrigatoriamente, com 
pára-raios devido à ocorrência de chuvas com descargas elétricas.

11.2 Considerações

A partir do presente estudo pode se concluir que as medidas preventivas no am-
biente de trabalho são de extrema importância tanto para o trabalhador quanto 
para o empregador. Pois, é a partir de um bom local para se trabalhar que o tra-
balhador consegue desenvolver bem as suas atividades diárias, uma vez que se ele 
o empregado se sente confortável trabalhará com maior disposição e animo na 
realização das suas atividades do dia a dia.

E se ele desenvolve melhor as suas atividades o empregador sairá ganhando tam-
bém, uma vez que os lucros da sua empresa melhorará.

Portanto, trabalhador satisfeito com as condições de trabalho rende mais e con-
sequentemente o empregador ganhará mais, e pagará um salário melhor para o 
trabalhador.
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Unidade12 
Economia

A sociedade tem a necessidade de consumos relacionados à alimentação, medica-
mentos, vestuário, eletrodomésticos etc. A necessidade de uma pessoa é ilimitada, 
é o consumo que nos proporciona uma condição de vida saudável e confortável na 
sociedade da qual estamos inseridos.

As empresas produzem mercadorias as quais são compradas pelas pessoas da so-
ciedade, estas pessoas são classificadas de consumidores. A produção de produtos 
e bens de serviço pelas empresas são limitadas, já a de consumo pela sociedade é 
ilimitada. Quanto mais escasso for um produto, maior será o seu valor e maior será 
o preço do bem ou do serviço fornecido pela empresa.

Um dos recursos econômicos, para a produção de mercadorias, mais escassos hoje 
é a da mão de obra qualificada, fazendo com que empresas ofertem vagas e não 
encontrem mão de obra qualificada. Isso faz com que empresas busquem a qualifi-
cação da sua mão de obra, o que exonera o preço do produto final.

Elementos do cenário econômico.

A economia é movimentada através de elementos presentes desde a elaboração do 
produto até o seu consumo. Vamos ver quais são esses elementos:

Agentes: Comportamento dos consumidores de bens e serviços.

Figura 91: Comportamento do consumidor.

Fonte: http://www.pegmoney.com.br/.

Produção: processo produtivo para gerar riqueza e satisfação para o consumidor.

Figura 92: Atendimento ao consumidor.

Fonte:http://portaldoamazonas.com/.
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Mercado: Local onde se comercializa produtos. As empresas querem produzir mais 
e vender quando os preços estiverem altos.

Figura 93: Exemplo de mercado.

Fonte: http://www.timeout.com.br/.

Você aprendeu aqui como funciona a economia e os agentes envolvidos na econo-
mia de uma sociedade. Faça uma lista de produtos consumidos por você durante 
02 dias, e em seguida, separe-os em uma tabela o que é realmente necessário e o 
que fazer para diminuir a sua lista de produto.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Unidade 13 
Marketing: o Poder da Marca

A marca de um produto é como a sua imagem, mas deve ser uma marca de valor 
capaz de cativar e conquistar o cliente.

A marca simboliza um compromisso da empresa junto a seus clientes, para que 
através dela, os consumidores percebam características, propriedades e a qualida-
de do produto através da sua marca.

O trabalho de marketing não é uma fórmula mágica, nem uma receita eficaz. É 
um caminho longo e com o percurso difícil, mas para as empresas compensa in-
vestir em criar uma marca. Pois, segundo a ABAP- Associação Brasileira de Agencia 
de Publicidade - não existem grandes empresas sem grandes marcas. E pelo que 
se percebe no mercado consumidor ela esta com a total razão, ´pois, é cada vez 
maior o número de consumidores que fazem as suas compras baseados nas marcas 
e não nos produtos e ou serviços prestados (Portal Joia br, 2014).

Figura 94: Tipos de marcas.

Fonte: http://www.joiabr.com.br/artigos/marcas.html.

O conceito de Marca é a reprodução simbólica de uma entidade, qualquer que 
seja, algo que admite identificá-la imediatamente como, por exemplo, um sinal de 
presença, uma simples pegada. Pode ser um símbolo, um emblema ou um ícone. 
Uma simples palavra com a capacidade de se referir a uma marca. E quanto mais 
forte é a marca, mais ela acrescenta valores e conceitos. Seu convite permite as 
empresas aumentarem os seus lucros, uma vez que as pessoas compram deter-
minados produtos, porque confiam na empresa que está por trás de determinado 
emblema. 

Segundo Philip Kotler, um dos papas do marketing, uma marca é complexa e pode 
apresentar até seis níveis de significado. Primeiro, ela traz à mente do comprador 
certos atributos. A marca Tiffany & Co., por exemplo, sugere produtos refinados, 
de bom gosto e prestígio. Em segundo lugar, estão os benefícios. Os atributos rela-
cionam-se com os benefícios, que podem ser divididos em funcionais e emocionais. 
O atributo prestígio pode ser traduzido no benefício emocional: “esse produto me 
faz sentir importante e admirado”. Já a o atributo qualidade, liga-se ao benefício 
funcional “sei que o produto tem qualidade e não vai me causar problemas”. 
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Em terceiro lugar, vêm os valores. A Van Cleef & Arpels, por exemplo, possui uma mar-
ca que simboliza tradição, prestígio e valor artístico. Em quarto, temos a cultura, que 
a marca também pode representar. No caso da Maison Cartier, a cultura representada 
é a francesa, ou a parisiense, ou, mais especificamente, a Place Vendôme. Quando a 
marca cita esses nomes, vêm à tona na cabeça do consumidor todo o refinamento, a 
arte e riqueza cultural, além do glamour do berço das grandes Maisons parisienses. 
O quinto significa que uma marca pode conter a personalidade projetada pela 
empresa. A Tiffany & Co. Pode sugerir uma mulher elegante e sonhadora, como 
Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo (pessoa). Já a Ferrari pode lembrar 
um guepardo, o felino mais rápido que existe, enquanto que a Choppard pode 
lembrar uma mansão extravagante, com tudo o que há de mais caro e precioso. 
Finalmente, o sexto atributo refere-se ao usuário. Determinada marca pode as-
sociar um determinado tipo de comprador a ela. A Swatch, por exemplo, pode 
sugerir um consumidor adolescente ou jovem, fashion e despojado, enquanto que 
a Omega simboliza um consumidor não tão jovem quanto o primeiro, porém clás-
sico. A Rolex, por sua vez, representa um consumidor mais maduro e conservador. 
Não imaginamos um jovem de 20 anos, “antenado”, usando um Rolex. Da mesma 
forma, um executivo de 50 anos não é o tipo de consumidor da Swatch que nos vem 
à cabeça. (PORTAL JOIA BR, 2014; P.01)

Estes inúmeros exemplos exemplificam o evidente, que infelizmente para algu-
mas pessoas não é observado adequadamente, por acreditarem que uma marca 
não deve ser acertada apenas como um nome. Todas as grandes empresas come-
çaram pequenas, com apenas um ourives ou um técnico que aproveitou o nome 
da família para emprestar a sua empresa. E para que este nome possa crescer é 
necessário um trabalho árduo, e muita dedicação.

Dentre os maiores erros cometidos pelas empresas, está o de promover apenas 
atributos a sua marca. Uma vez que o consumidor procura mais pelos melhoramen-
tos do que pelas peculiaridades do produto.

Até mesmo pelo fato de que algumas características podem ser plagiadas pelas 
empresas adversárias, e determinada especificidade pode deixar de ser um ele-
mento de aspiração do consumidor. Por isso quando se trabalha com benefícios, 
tem que se promover o maior número possível, pois alguma outra marca pode 
ofertar o mesmo tipo.

Os valores, a cultura e a individualidade, que uma marca acrescenta, são seus 
sentidos mais intensos e permanentes. Ao se lançar um produto a empresa deve 
seguir três quesitos. Pois, para edificar uma marca leva anos, mas para destruir, 
são necessárias apenas algumas falhas. Por isso ela deve ser tratada com toda de-
dicação. Uma vez que, é a maior riqueza da empresa e a grande responsável pelo 
seu sucesso (Portal Joia br, 2014). 
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Unidade 14
Sustentabilidade: Dicas e Orientações

Estas são algumas dicas que vão ajudar ao artesão, na preservação do meio am-
biente, e proteger o seu ambiente de trabalho. Uma vez que a sociedade atual 
visa a busca da sustentabilidade, e todas as pessoas devem estar envolvidas nesta 
conquista.

•	 Privilegiar a utilização da iluminação natural;

•	 Utilizar lâmpadas de consumo econômico de energia, mantendo-as apagadas 
quando não necessárias;

•	 Instalar recipiente para descarte de resíduos, considerando a coleta seletiva;

•	 Verificar e corrigir eventuais vazamentos de água;

•	 Verificar e corrigir eventuais falhas de estrutura elétrica;

•	 Consumir conscientemente água, energia elétrica e demais recursos naturais;

•	 Promover a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais.

14.1 Matérias primas naturais mais utilizadas na 
produção de biojoias

A flora brasileira é extremamente rica e com inúmeras possibilidades de flores, 
sementes, frutos, palha e madeira, é colocado a seguir uma infinidade de imagens 
de espécies da flora brasileira e especialmente da região do cerrado, que é ao 
contrário do que a maioria das pessoas imaginam, é super rica de espécies vegetais 
e espécies endêmicas.

E devido ao fato deste material abordar alunos desta região, por essa razão o en-
foque maior para as espécies nativas desta região, riquíssima não só de flora, mas 
também de fauna.

Mas não é pelo fato de a região possuir uma flora grande que se deve retirar desor-
denadamente os seus recursos, uma vez que se isso acontecer os mesmo irão se es-
gotar e em pouco tempo, os artesãos ficarão sem matéria prima para trabalharem.

Por isso a importância dos órgãos governamentais presentes na região fazerem 
um trabalho de conscientização da população, para que elas possam colher todo 
o material que elas necessitam, mas sem agredir a natureza, para que assim dê 
tempo de a natureza se recuperar até a próxima vez que esta pessoa vier fazer a 
sua colheita.

O ideal é que os artesãos escolham as sementes, folhas, frutos, cascas, madeiras 
etc. Que estão em uma maior abundância em determinada época do ano, que eles 
saibam em que período do ano é melhor pra se fazer a retirada daquela determi-
nada espécie.
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Figura 95: Sementes de Açaí.

Fonte: http://www.elo7.com.br/10-milheiros-de-sementes-de-acai/dp/317989.

Figura 96: Buriti.

Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agroenergia/arvore/CONT000fbl23vmz02wx5eo0sawqe3flbr6im.html.

Figura 97: Babaçu.

Fonte: http://www.arara.fr/BBBABACU.html.
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Figura 98: Tucumã.
Fonte: http://www.portalamazonia.com.br/editoria/atualidades/ciencia-estuda-potencial-do-tucuma-no-amazonas/.

Figura 99: Jarina.

Fonte: http://www.ritaprossi.com/sementes.html.

Figura 100: Uxi.

Fonte: http://www.botanico.ca/index.php?/catalogue/detail/uxi_pods_01-105.
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Figura 101: Araticum.

Fonte: https://ecodatainforma.files.wordpress.com/2012/03/araticum-da-elisa_ed.jpg.

Figura 102: Baru.

Fonte: http://i0.statig.com.br/fw/3q/8u/l6/3q8ul6lb1t5tu3rp4oahve4rm.jpg.

Figura 103: Cagaita.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cagaiteira.
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Figura 104: Jatobá.

Fonte: http://www.compresementes.com.br/loja/sementes-frutiferas/sementes-de-jatoba-do-cerrado.html.

Figura 105: Mangaba.

Fonte: http://www.remedio-caseiro.com/wp-content/uploads/2012/10/mangabeira-mangaba.jpg.

Figura 106: Mutamba.

Fonte: http://mlb-s2-p.mlstatic.com/mutamba-guazuma-ulmifolia-frete-gratis-100-sementes-14585-MLB4583904598_072013-F.jpg.
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Figura 107: Olho de boi.

Fonte: https://praticasembotanica.files.wordpress.com/2011/08/mucuna-urens-teste.jpg.

Fibras Naturais

Figura 108: Capim dourado.

Fonte: http://www.bijjuonline.com.br/capim-dourado.html

Figura 109: Juta .

Fonte: http://pautasnaweb.files.wordpress.com/2012/05/juta2.jpg.
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Figura 110: Palha da bananeira.

Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_409210.shtml.

Figura 111: Fibra de coco.

Fonte: http://www.orquideas.eco.br/substratos-2-fibra-de-coco/.

Figura 112: Bambu.

Fonte: http://www.heltonangelo.com/portal/ilustracoes/37-ilustracoes/65-o-bambu.



76

Artesão de Biojoias

Figura 113: Palha de Buriti.

Fonte: MOURÃO, 2011.

Figura 114: Palha de milho seca.

Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/30/bf/bf/30bfbf65207626fd284967adb5d0641a.jpg.

Figura 115: Carobinha do Campo.

Fonte: http://www.arteblog.net/2008/10/30/carobinha-do-campo/.
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Madeira

Figura 116: Tucumã.

Fonte: http://www.komani.com.br/pagina/?pagina=assementes&id=7.

Figura 117: Pupunha.

Fonte: http://jonildogloria.blogspot.com.br/2011/07/mapa-publica-estudo-sobrecultivo-de.html.

Figura 118: Mogno.

Fonte: http://dfrural.wordpress.com/2011/07/27/go-mogno-africano-vira-alternativa-de-renda-no-campo/.
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Figura 119: Imbuia.

Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/arvores/imbuia.html.

Figura 120: Cajazeira.

Fonte: http://guiadolar.blogspot.com.br/2010/05/caja.html.

Figura 121: MDF.

Fonte: http://www.madridmoveis.com.br/produtos/19/Compensado---MDF.
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Pedras

Figura 122: Turquesa.

Fonte: http://sweetlittletips.com/?p=22793.

Figura 123: Ametista.

Fonte: http://www.oficinadeervas.com.br/informativo.php?id=137&t=ametista,-pedra-da-paz-e-tranquilidade.

Figura 124: Pedra- Sabão.

Fonte: http://www.caminhodaspedrasbrasil.com.br/produtos.asp?produto=2087.
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Figura 125: Turmalina.

Fonte: http://blogdacynthia.blogspot.com.br/2011/09/turmalina-paraiba.html.

Figura 126: Água marinha.

Fonte: http://www.cristaisdecurvelo.com.br/pages/AGUAS-MARINHAS-Aprenda-Mais-Sobre-Este-Mineral.html.

Figura 127: Citrino.

Fonte: http://universonatural.wordpress.com/2010/07/19/citrino/.
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Outros

Figura 128: Chifres de animais

Fonte: http://www.ehow.com.br/chifres-animais-papel-mache-como_212642/

Figura 129: Metais(ouro; cobre; prata)

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586220335-maxi-colar-com-7-tringulos-metais-cor-de-ouro-prata-cobre-_JM

Figura 130: Cola (Deve-se procurar a cola específica para o tipo de material a ser utilizado).

Fonte: http://www.armarinhosaojose.com.br/cola-para-artesanato/&sid=94&cm1=138
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Figura 131: Cera.

Fonte: http://www.frutodearte.com.br/index.php?cPath=467_330_333.

Figura 132: Parafusos.

Fonte: http://www.skatecuriosidade.com/curiosidade-skatisticas/arte-com-porcas-e-parafusos-para-skate
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Unidade 15 
Uso de Materiais Naturais

15.1 Cuidado com os Materiais Naturais

As sementes colhidas são transportadas e beneficiadas, quando é iniciado o pro-
cesso de avaliação da qualidade fisiológica. Em seguida, determina-se o grau de 
umidade de cada lote, por meio do método de estufa de 103°e ± 5°e por 24 horas.

Figura 133: Estoque de sementes.

Fonte: http://terraesementes.blogspot.com.br/2012/09/secagem-de-sementes.html   http://www.prolab.com.br/equipamentos-para
-laboratorio/estufas-para-laboratorio/estufa-para-cultura-bacteriologica.

Quando as sementes continuam apresentando alto grau de umidade, são subme-
tidas à secagem, em estufa de circulação de ar forçada, por determinado período 
de tempo, de acordo com a espécie. Depois de confeccionadas, as bijuterias são 
colocadas em câmara com luz ultravioleta para irradiação e esterilização, a fim de 
proporcionar tratamento fitossanitário.

Figura 134: Esterelização das sementes.

Fonte: http://www.cienlab.com.br/estufas/316-estufa-de-secagem-com-circulacao-e-renovacao-forcada-de-ar-digital-microprocessada.
html  e  www.infojoia.com.br.
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Após a confecção de bijuterias com as sementes secas, recomenda-se o acondi-
cionamento em embalagens contendo sachê com sílica-gel para evitar absorção de 
umidade (SHIMIZU et al, 2014; p. 03)

Figura 135: Conservação das sementes.

Fonte: http://www.fazfacil.com.br/jardim/secagem-buques-flores/3/.

          http://organizacaodacasa.blogspot.com.br/2013/11/como-tirar-cheiro-de-cigarros-da-casa.html.

Segundo (MOURÃO, 2011; p. 126), para a produção de biojoias com o uso de folhas 
segue este procedimento.

Para produção de biojoias e objetos decorativos, as folhas passam pelos proce-
dimentos de retirada da clorofila, pigmentação com corantes naturais ou anilina 
de alimentos e secagem. Em alguns casos, as folhas são envernizadas para maior 
durabilidade, sendo mais comum envernizá-las após a conclusão do produto [...]. 
As artesãs da Comunidade de Ribeirão de Areia testam estes procedimentos, mas 
não possuem ainda o domínio das técnicas.

15.2 A Cultura

A produção artesanal é uma atividade econômica com potencialidade para o de-
senvolvimento sustentável, uma vez que se utiliza de matéria prima renovável e 
pelo fato de estar ligada às tradições, diversidade cultural e suas riquezas natu-
rais. Mas para promover estas atividades, faz-se imprescindíveis investimentos em 
capacitações, planos e novas pesquisas, ligadas a área de preservação. Para que a 
cultura brasileira não se extingua.

Segundo (GALLOIS, 2005, p. 31)

Os grupos indígenas com os quais tive oportunidade de trabalhar- na 
região do Amapá e norte do Pará - ainda estão em situação privilegiada, 
mas em constante desequilíbrio, podendo ruir nas próximasgerações, 
se não forem mantidas as condições indispensáveis para a significação 
e a transmissão de seus patrimônios culturais. Apesar das grandes ex-
tensões de terra em que vivem, na região do norte amazônico, com o 
reduzido número de pessoas mais idosas e com o desinteresse cada vez 
maior dos adolescentes pelos padrões éticos, estéticos e religiosos tra-
dicionais, corre-se o risco de se perder, em poucos anos, com a morte 
inevitável dos velhos, os pontos de referência cultural que hoje todos 
eles sentem a necessidade de preservar, para enfatizar sua diferença, 
argumentar demandas políticas etc.

Portanto depende de toda a população brasileira a luta pela continuação do desen-
volvimento das culturas locais para que estas não acabem morrendo, assim como 
as pessoas mais velhas. Lutar pela cultura é também lutar pela vida, pois toda 
sociedade possui um tipo de cultura e se as pessoas, não continuarem a passar o 
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tipo de cultura existente em determinada região, como, por exemplo, a produção 
de biojoias, com o passar dos anos a tendência é que realmente aquilo que um dia 
existiu, não mais irá existir ou ter valor perante as novas gerações.

Pois uma biojoia é mais do que um adereço exótico, guardando dentro de si um 
pouco da cultura local, mas é sim os valores daquela cultura, que é passado de 
geração para geração.

Figura 136: Tribo indígena.

Fonte: http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/materias/1291286-indios-kariri-xoco-lutam-pela-valorizacao-de-sua-cultura.

Figura 137: Artesanato indígena.

Fonte: http://teatrogan.blogspot.com.br/2011/04/todo-dia-era-dia-de-indio.html.
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Figura 138: Artesanato cerrado.

http://jie.itaipu.gov.br/index.php?secao=noticias_itaipu&q=node/6&pagina=828.

 

Figura 139: Artesanato regional.

http://tucuruihoje.blogspot.com.br/2011/11/tucurui-recursos-culturais-ate.html.

Figura 140: Artesanato mercado de Salinas-MG.

http://www.descubraminas.com.br/MinasGerais/AlbumDetalhe.aspx?cod_album=47.
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Unidade 16 
Direito do Consumidor

Com o surgimento de uma sociedade moderna e em busca de novos mercados, hou-
ve um grande avanço na comercialização de produtos. Em especial após a segunda 
guerra mundial (1939-1945) houve uma grande disputa de mercado consumidor pe-
las maiores potências daquela época- União Soviética e os Estados Unidos, período 
esse conhecido por guerra fria. Hoje os mercados consumidores se encontram de 
forma integrada e globalizada, onde países fazem alianças e acordos comerciais, 
visando a comercialização de produto bruto (matéria prima) ou produtos prontos 
para o consumo. Com isso o consumidor passou a ter melhores produtos disponíveis 
e uma enorme variedade de escolha.

O Brasil no pós 2º guerra mundial passou por um período de mudança muito grande 
no seu mercado interno. A mudança no sistema econômico trouxe grande poder 
aquisitivo para a sua sociedade. Houve planos econômicos que revolucionou o co-
mércio e planos que levou quase a falência do país. Com essas transformações eco-
nômicas, as vezes trágicas, o consumidor passou exigir uma melhora significativa 
do produto e a obrigar as empresas a produzir produtos que respeitasse o seu valor. 
Contudo, a sociedade viu-se a necessidade de harmonizar as relações de consumo 
entre o consumidor e as empresas.

Figura 141: Código de defesa do consumidor.

Fonte: http://www.blogdosereno.com.br.

A constituição Federal de 1988 estabeleceu o dever do Estado de defender os 
direitos do consumidor e determinou a elaboração de uma lei especifica para a 
defesa do consumidor. Então foi criado o Código de defesa do Consumidor (CDC), 
instituído pela lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990.

O Código de Defesa do Consumidor define o que é fornecedor e quem é considera-
do consumidor e o que pode ser considerado como bens e serviço, possibilitando a 
sua proteção daquilo previamente definido pela lei 8.078. A fazer cumprir a Polí-
tica Nacional das Relações de Consumo, o Código de defesa do consumidor dispôs 
uma lista de instrumentos que auxiliam nesta defesa, são elas:

1º- Concessão de estímulos a criação e desenvolvimento das Associações de Defesa 
do Consumidor;
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2º- Manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente

3º- Atuação de juizados Especiais de Pequena Causas e Varas Especializadas para a 
solução de litígios de consumo

4º- Atuação de promotorias de justiça de defesa do consumidor, no âmbito do Mi-
nistério Público.

5º- Atuação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumido-
res vítimas de infrações penais de consumo.
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Unidade 17
Direito do Trabalho

Figura 142: Justiça trabalhista.

Fonte: http://depaulaenadruz.com.br/dpnz/areas-de-atuacao/direito-do-trabalho/.

O direito trabalhista foi implantado na constituição Federal de 1988 e a Consolida-
ção das Leis do Trabalho_CLT pelo decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Para 
NASCIMENTO (2007, p.58) o direito tem por objeto as normas, as instituições jurí-
dicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado, deter-
minam os seus sujeitos e a organizações destinadas a proteção desse trabalho em 
sua estrutura e atividade. Contudo, há outras leis que regem o direito trabalhista.

Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre os direitos do trabalhador temos que 
elucidar quais são os sujeitos da relação do emprego, São eles:

Trabalho: Todo esforço físico ou intelectual destinado a produção.

Emprego: É o trabalho subordinado, não eventual, sob dependência e remuneração

Vínculo empregatício: Ocorre quando o empregado presta serviço ao empregador 
de forma pessoal, não eventual, subordinada, mediante pagamento de salário. 
Lembrando que, todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é 
empregado.

Empregador: a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da ativida-
de econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

Empregado: pessoa na qual presta serviço assalariado ao empregador. As empresas 
não estão mais utilizando esse termo e sim o termo, colaborador.

Pessoa física: o empregado é sempre pessoa física ou natural, não existe empre-
gado pessoa jurídica.

Pessoalidade: é o fato de que o empregado não pode deixar de comparecer ao 
serviço e mandar outra pessoa em seu lugar para executar o serviço, isto é, apenas 
o empregado que pode prestar o serviço.

Prestação de serviço: Deve ser habitual, permanente, frequente e continuo.

Subordinação: é o empregador que possui o poder de direção, o empregado é um 
trabalhador subordinado dirigido pelo empregador.
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Onerosidade: o empregado deve receber salário pela prestação de serviço ao em-
pregador.

PRINCIPAIS DIREITO DO TRABALHADOR:

Carteira de trabalho

É o documento obrigatório para qualquer pessoa que preste um serviço para outra 
pessoa. O empregador pode reter a carteira do trabalhador no prazo máximo de 48 
horas para fazer anotações.

Figura 143: Carteira de trabalho.

Fonte: http://luizladeira.files.wordpress.com/2013/06/carteira-de-trabalho.jpg.

Jornada de trabalho

A jornada de trabalho é o tempo que a pessoa presta o serviço ou fica à disposição 
do empregador. Ela deve ser no máximo de 08 horas diárias ou 44 horas semanais. 
Além desse limite será considerada hora extra e deve ser acrescida remuneração 
extra ao empregado, 50% ou mais do valor da hora normal. O empregado não é 
obrigado a fazer hora extra.

Férias Remunerada

Após o período de 01 ano trabalhados registrados em carteira o trabalhador tem 
direito a 01 mês(30 dias) de férias remunerada. A data de quando o empregado vai 
tirar as férias é decisão do empregador, devendo ser agendada por um período an-
tecessor de 12 meses. As férias podem até serem divididas, porém nunca inferior a 
10 dias corrido. Caso o empregado tenha mais de 05 dias de falta sem justificativa, 
terá seus dias de férias reduzidos. A partir de 33 dias de faltas não justificadas, ele 
perde o direito de férias remuneradas. O empregador pode oferecer férias cole-
tivas aos seus empregados. Se o empregado não tiver 01 ano de dias trabalhado o 
empregador pode conceder férias proporcional.

Fundo de garantia do trabalhador assalariado (FGTS)

Cabe ao empregador fazer o depósito em conta do empregado mensalmente de 
8% do salário bruto do empregado, sem desconto. O FGTS pode ser resgatado em 
alguns casos especiais como: doença, aquisição da casa própria, aposentadoria ou 
ate mesmo por decisão judicial.
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13º Salário (Gratificação Natalina)

É um salário extra pago ao empregado no fim do ano. Deve ter o valor referente ao 
pagamento do mês de dezembro. Para empregado que não tenha completado um 
ano de serviço o valor a receber do 13º salário será proporcional aos meses traba-
lhados. O valor do 13º salário poderá ser dividido em 02 partes, uma em novembro 
e a outra no máximo até o dia 20 de dezembro do mesmo ano. O 13º é garantido 
pela Constituição Federal de 1988.

Seguro Desemprego

É uma assistência paga ao empregado em caso de demissão sem justa causa.

O valor a ser recebido não pode ser inferior a um salário-mínimo e é calculo a 
partir do último salário.

Abono Salarial

É	 um	beneficio	 de	 um	 salário-mínimo	por	 ano	 pago	 a	 trabalhadores	 com	 renda	
mensal de ate dois salários-mínimos que contribuem para o PIS ou Pasep. Para 
receber o benefício é necessário estar cadastrado a pelo menos a 05 anos no 
programa.

Alimentação

Não é uma obrigação por lei para a empresa. Empresas com mais de 300 funcioná-
rios devem proporcionar um espaço adequado para a alimentação dos seus funcio-
nários durante a jornada de trabalho.

Assistência Médica

Não é uma obrigação por lei para a empresa.

Adicional Noturno

Jornadas de trabalhos no período noturno deve ter um acréscimo de 20% no salário.

É considerado noturno o trabalho correspondido entre as 22 horas e as 05 horas do 
outro dia.

Faltas justificadas

A CLT garante a ausência do trabalho em alguns casos especiais:

Comparecimento em juízes; Exigência do serviço militar; Para doação de sangue 
(05)cinco dias para o pai em caso de nascimento do filho; (03)três dias após o ca-
samento; (02)dois dias para o falecimento de pais e avos, filhos, netos, irmãos ou 
dependentes.

Aviso Prévio

Em caso de quebra de contrato o empregado ou empregador deve ser avisado com 
antecedência de 30 dias. Empregados com mais de um ano de serviço deve ser 
acrescentado 03 dias de aviso a cada ano trabalhado, podendo chegar no máximo 
a 90 dias de aviso prévio. O aviso pode ser indenizado pelo empregador no valor 
correspondente a um mês de trabalho do funcionário mais benefícios. Mas, se o 
desligamento ocorrer por parte do funcionário esse valor poderá ser descontado.
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Unidade 18
Perguntas Frequentes

1. Qual o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário 
ao empregado?

O pagamento em moeda corrente, mediante recibo, deverá ser feito até o 5º dia 
útil do período (mês, quinzena, semana) subseqüente ao vencido. É permitido o 
pagamento por cheque ou depósito bancário a alfabetizados, desde que o horário 
do banco permita ao empregado movimentar a conta, devendo a empresa pagar as 
despesas de condução, se o banco não estiver próximo. A movimentação da conta 
através de cartão magnético também é permitida.

2. Qual o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo 
aviso prévio praticar irregularidades no trabalho?

Caso o empregado pratique irregularidades no período do aviso-prévio, o emprega-
dor poderá converter a dispensa imotivada (simples) em dispensa por justa causa.

3. O que fazer se o empregado demitido, comparecendo ao sindicato ou ao 
Ministério do Trabalho para homologação da rescisão trabalhista, se negar a 
receber as verbas devidas?

Nesse caso, é recomendável ingressar, no mesmo dia ou no subsequente, com ação 
de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, visando demonstrar a inten-
ção de pagar o empregado.

4. O que é Convenção Coletiva de Trabalho?

Consoante ao art. 611, da Consolidação das Leis do Trabalho, “Convenção Coletiva 
de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos 
representativos da categoria econômica e profissional estipulam condições de tra-
balho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais 
de trabalho”. O SECOVISP é o sindicado dos condomínios na maior parte do Estado 
de São Paulo e celebra convenções coletivas com os sindicatos de empregados da 
categoria em suas bases territoriais.

5. Na rescisão por justa causa é possível a homologação pelo sindicato ou no 
Ministério do Trabalho?

Sim, de acordo com a IN-03/2002 (Instrução Normativa da Secretaria de Relações 
do Trabalho), que não exige a expressa confissão do empregado de haver cometido 
falta grave para que se efetue a homologação. Realizada a homologação, o em-
pregado, se quiser, pode recorrer à Justiça do Trabalho, pleiteando as verbas não 
recebidas pelo motivo de sua dispensa.

6. O empregado que trabalha no horário noturno caso seja transferido para o 
horário diurno, perde o direito ao adicional noturno?

O empregado perde o adicional, caso seja transferido para o horário diurno, con-
forme dispõe a Súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho - TST; sendo impor-
tante que o empregador obtenha a anuência do mesmo por escrito; caso contrário 
a mudança de horário não será lícita, por ferir o art. 468 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT. É devido o adicional noturno ao empregado que trabalhar no 



93

Pronatec

período entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte. Esse adicional é 
de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do trabalho diurno.

7. O empregado que se afastar por motivo de doença, tem o direito de corre-
ção salarial igual àquela obtida por outros funcionários, após seu retorno 
ao trabalho?

A legislação determina que o empregado afastado por motivo de doença tem di-
reito à correção salarial que, em sua ausência, tenha sido concedida à categoria 
a que pertença.

8. É possível desistir após ter dado aviso prévio ao empregado?

Existe tal possibilidade, pois a rescisão se torna efetiva somente depois de expi-
rado o respectivo prazo. Mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de 
seu término, a outra parte pode aceitar ou não a reconsideração e, caso aceite, o 
contrato continuará vigorando como se não tivesse havido o aviso prévio. O aviso 
prévio é em princípio de 30 (trinta) dias corridos.

9. Qual a duração da jornada de trabalho?

A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, 
não excederá a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, desde que 
não seja fixado expressamente outro limite em acordo ou convenção coletiva de 
trabalho.

10. Quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra?

Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de onze horas conse-
cutivas para descanso.

11. O trabalho realizado em dia feriado não compensado é pago de que forma?

A cláusula pertinente ao trabalho em domingos e feriados (folgas trabalhadas) 
da Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados em Edifícios e Condomínios 
determina a remuneração em dobro do trabalho em domingos e feriados não com-
pensados, sem prejuízo do pagamento do repouso remunerado, desde que, para 
este, não seja estabelecido outro dia pelo empregador.

12. Qual é o prazo para pagamento da remuneração das férias e abono solicitados?

O pagamento da remuneração das férias e do abono será efetuado até dois dias 
antes do início do respectivo período.

13. Quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço sem perder                                               
o direito às férias?

Após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o emprega-
do terá direito às férias, na seguinte proporção, conforme a CLT: “I - 30 dias cor-
ridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes; II - 24 dias corridos, 
quando houver tido de 6 a 14 faltas; III - 18 dias corridos, quando houver tido de 15 
a 23 faltas; IV - 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas’’.
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14. Qual é o prazo para pagamento das verbas oriundas da rescisão do contrato 
de trabalho?

De acordo com o parágrafo 6º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, o 
pagamento das parcelas constantes do instrumento da rescisão ou recibo de qui-
tação	deverá	ser	efetuado	nos	seguintes	prazos:	•	até	o	primeiro	dia	útil	imediato	
ao	término	do	contrato;	•	ou	até	o	décimo	dia,	contado	do	dia	da	notificação	refe-
rente à demissão, quando da ausência do aviso-prévio, indenização do mesmo ou 
dispensa de seu cumprimento.

15. As horas extras ficam incorporadas ao salário?

A incorporação das horas extras ao salário não vigora mais, em função do Enuncia-
do 291, do Tribunal Superior do Trabalho que assim determina: “A supressão, pelo 
empregador, do serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo me-
nos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao 
valor das horas mensais suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 
seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará 
a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos 12 meses, 
multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão”. Não é necessário ho-
mologar tal ato perante o sindicato ou delegacia do trabalho.

16. Como proceder caso o empregado abandone o emprego?

No caso de abandono de emprego por mais de 30 dias, o empregador deverá no-
tificar o empregado para que compareça ao local de trabalho; Se comparecer e 
não justificar, fica caracterizada a desídia (faltas reiteradas ao serviço), o que 
enseja a dispensa por justa causa. Caso não compareça, o abandono de emprego 
fica configurado. A notificação poderá ser feita pelo correio com AR, telegrama ou 
pelo Cartório de Títulos e Documentos. Aviso pela imprensa não tem grande valor 
perante a Justiça do Trabalho.

17. Existe algum critério de precedência para aplicação de penalidades ao em-
pregado, no caso de suspensões e advertências?

Não há ordem de precedência na aplicação de penalidades aos empregados; toda-
via, deve haver bom senso na aplicação das mesmas. Assim, se a falta cometida 
não ensejar a imediata demissão por justa causa, poderá ser dada uma advertência 
por escrito ao empregado ou lhe aplicar uma suspensão, que não poderá ser su-
perior a 30 (trinta) dias consecutivos (“A suspensão do empregado por mais de 30 
dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho” – art. 474 
da CLT). Os empregadores estão obrigados à implementação do chamado Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, o qual prevê a realização de 
exames médicos dos seus empregados.

18. Qual o prazo que o empregado tem para solicitar a primeira parcela do 13º 
por ocasião das férias?

O empregado poderá fazer a solicitação até o dia 31 de janeiro. A Lei nº 4.749/65, 
que criou o 13º salário, prevê a antecipação da primeira parcela entre os meses 
de fevereiro e novembro de cada ano. A referida lei não obriga o pagamento do 
adiantamento no mesmo mês a todos os empregados.
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19. Qual é o prazo que o empregador tem para devolver ao empregado, a car-
teira de trabalho, que tomou para anotações?

O empregador tem o prazo, improrrogável, de 48 horas para fazer anotações ne-
cessárias e devolver a CTPS. Esse prazo começa a ser contado a partir do momento 
da entrega da carteira, que deve ser devolvida mediante recibo do empregado.

20. Quando a carteira de trabalho deve ser atualizada?

A carteira de trabalho deve ser frequentemente atualizada, devendo ser solicitada 
ao empregado sempre que ocorra algum fato, como recolhimento da contribuição 
sindical, férias e alterações contratuais.

21. Em que hipóteses o empregado pode deixar de comparecer ao serviço, sem 
prejuízo do salário?

Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descen-
dente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência 
Social,	viva	sob	sua	dependência	econômica;	•	até	3	dias	consecutivos,	em	virtu-
de	de	casamento;	•	por	5	dias,	em	caso	de	nascimento	de	filho,	no	decorrer	da	
primeira	semana;	•	por	1	dia,	em	cada	12	meses	de	trabalho,	em	caso	de	doação	
voluntária	de	sangue	devidamente	comprovada;	•	até	2	dias	consecutivos	ou	não,	
para	tirar	o	título	de	eleitor,	nos	termos	da	lei	respectiva;	•	no	período	de	tempo	
em	que	tiver	de	cumprir	as	exigências	do	Serviço	Militar.	•	nos	dias	em	que	estiver	
comprovadamente realizando prova de exame vestibular para ingresso em estabe-
lecimento	de	ensino	superior.	•	pelo	tempo	que	se	fizer	necessário,	quando	tiver	
de	comparecer	a	juízo;	•	nas	faltas	ou	horas	não	trabalhadas	do	(a)	empregado	
(a) que necessitar assistir seus filhos menores de 14 anos em médicos, desde que 
o fato seja devidamente comprovado posteriormente, através de atestado médico 
e, no máximo, 3 vezes em cada 12 meses.

22. Quais os intervalos mínimos para a realização dos exames periódicos?

Os exames periódicos devem ser realizados a cada ano para os trabalhadores me-
nores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade, ou a cada dois anos para os traba-
lhadores entre 18 e 45 anos, havendo periodicidade específica para trabalhadores 
expostos a agentes de risco à saúde que devem ser avaliados mediante a análise 
do caso concreto.

23. Qual a finalidade da CIPA?

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, como o próprio nome diz, 
objetiva a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, identifican-
do os riscos do processo do trabalho e buscando soluções que possam prevenir a 
ocorrência de danos à saúde do trabalhador. (SECOVI, 2014; p.01).

Elabore um texto de no mínimo uma lauda relatando sobre o assédio moral sofrido 
por trabalhadores em empresas públicas e privadas. Procure encontrar soluções 
para essa pratica corriqueira e inaceitável nos estabelecimentos públicos.
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Segue algumas dicas para que tenha uma joia sempre bonita.

-Uma joia é para sempre, deste que você cuide dela.

-Pessoas que tem uma determinada quantidade elevada de teor de ácido 
úrico ou que tome algum medicamento pode provocar o escurecimento do 
metal.

-O mercúrio pode provocar danos ao ouro.

-Nunca deixe suas pérolas entrar em contato com perfumes, águas, bases, 
isto pode provocar danos irreparáveis a joia.

-Nunca coloque as joias misturas em um mesmo recipiente.

-Use sempre uma flanela para cada tipo de metal.

-De preferência use sempre material reciclado. O meio ambiente agradece!

-Cuidado no manuseio de ferramentas para a produção das joias é essencial.

-Não deixe joias em cofre, isto pode causar oxidação da peça por causa do 
frio e da umidade.

-Mantenha as joias sempre em local arejado e limpo.

-Perfume é inimigo número um de joias.

-Para tirar cheiro de perfume das joias, basta colocar a joia em um copo com 
água e uma colher de álcool, por 15 minutos.

-Na hora de viajar, nada de levar as joias todas num mesmo recipiente.
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-Limpeza de prata e ouro: O mais comum e rotineiro é a limpeza com uma 
flanela e banhos de imersão de acordo o metal, ouro ou prata. Peças em ouro 
e brilhantes podem ser lavadas no banho, mas peças com certas gemas nunca 
poderão ser lavadas. Ex esmeraldas. As pérolas podem ser lavadas no banho. 

-A melhor maneira de se conservar uma joia é de forma individual, de pre-
ferência na mesma embalagem na qual ela foi comprada. Peças de metais se 
colocadas junto a outros metais, escurecem mais rápido. O contato de uma 
peça com a outra pode levar a danos e a oxidação.

-Nunca use sempre a mesma joia, o ideal é fazer um rodízio.

 A moda muda a cada estação.

-Para começar o negócio é essencial possuir estilo, perfil arrojado, criativo 
e comprometimento.

-Ter paixão pelo que faz

-Saber negociar.

-Acompanhar os concorrentes.

-Saber vender.

-Planejamento e coragem para assumir riscos.

-Manter-se atualizado.

-Promover ações sustentáveis, econômicas, sociais e ambientais.

-Com esses cuidados as joias terão vida prolongada.
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Unidade 19 
Eventos de Artesanatos

Segue uma lista dos principais eventos de artesanato realizados no Brasil, mas que 
tem como público pessoas do mundo inteiro.

•	 Agrotins- Feira Agro tecnológica do Tocantins.

Maio- Palmas/TO

•	 Amazontech- Estado do Amazonas.

Amazonas/AM

•	 Feira de Folheados de Belo Horizonte. 

www.grupomarra.com.br - Belo Horizonte/MG

•	 Aljoias- feira Internacional de joias folheadas, Brutos, Maquinas, Insumos 
e Serviços.

www.aljoias.com.br -Limeira/SP

•	 Biofach América Latina.

São Paulo/SP

•	 Feincartes – Feira Internacional de Cultura e Artesanato. 

www.feincartes.com.br - Várias Cidades

•	 FIAM- Feira Internacional da Amazônia 

www.suframa.gov.br - Manaus/AM

•	 Finnar- Feira Internacional de Negócios do Artesanato.

www.finnar.com.br – Brasília/DF

•	 Mega Artesanal- Feira de arte e técnica de artesanato.

São Paulo/SP

•	 Multifeira Internacional

www.multifeirainternacional.com.br- Vários Países e Estados brasileiros

•	 Salão Internacional do artesanato. 

www.salaodoartesanato.com.br- Brasília/DF

•	 Feira nacional do Artesanato. 

www.feiranacionaldoartesanato.com.HYPERLINK “http://www.feiranacionaldoar-
tesanato.com.br/”br - Belo Horizonte/MG
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