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DIAGRAMA DE FASE 

CU-NI



DIAGRAMA DE FASE 

AU-CU



DIAGRAMA DE FASE 

CU-AG-ZN



OURO
 Para definir a quantidade de ouro numa liga, surgiu a expressão quilates (K), sendo que 24K

equivalem a 100% ouro, ouro puro. Se falarmos que uma joia é de ouro 18K, isso significa que
ela tem 18 partes de ouro e 6 partes de outros metais, ou seja, tem 75% de ouro. Daí, também,
o termo ouro 750, mais usado na Europa. Então, ouro 18K ou ouro 750 são a mesma coisa. Se
a joia for 14K, isso significa que ela contém 14 partes de ouro, 10 de outros metais e assim por
diante.

 Se você olhar com lupa o interior de uma joia, verá que muitas delas trazem um número
impresso. Nas joias da H.Stern, há sempre a marca 750 – referente ao ouro 750 ou 18K usado.

 Muitos países têm legislação específica sobre o assunto. Nos Estados Unidos, por exemplo, é
considerada joia de ouro qualquer liga acima de 10K. Aqui no Brasil, tem que ser no mínimo
14K para a liga poder ser chamada de ouro

http://www.adorojoias.com.br/wp-content/uploads/tabelinha.JPG
http://www.adorojoias.com.br/wp-content/uploads/tabelinha.JPG




A PRATA DE LEI

NO SÉCULO XIII, O REI DE PORTUGAL DOM AFONSO II 

PROMULGOU UMA LEI QUE PUNIA SEVERAMENTE QUEM 
ALTERASSE O TEOR DA MISTURA DA PRATA.

SEGUNDO ESSA LEI, SUA LIGA PRECISAVA CONTER, NO 

MÍNIMO, 80% DE PRATA PURA EM SUA COMPOSIÇÃO.



A PRATA COMERCIAL DE HOJE

O termo “prata de lei” é usado ainda hoje para denominar os diversos

tipos de ligas inferiores a 925 gramas de prata por mil, especialmente as

chamadas “pratas baixas”.

Atualmente existem no mercado objetos prateados procedentes de

países do Oriente como a Coréia, a China e a Indonésia.

São produtos industrializados dos quais se produzem milhares de peças

repetidas.

Além do banho de prata, esses objetos recebem uma camada de

verniz especial que impede a oxidação durante cerca de 12 meses,

dependendo dos cuidados.

Esses objetos, se usados no dia-a-dia, podem perder o brilho

rapidamente .



A PUREZA DA PRATA

 A prata pura ou fina possui o teor de pureza igual a 1000 e não se usa na fabricação de

jóias, a não ser em casos especiais como filigrana.

 Peças confecciondas com prata 1000 ficam com um grau de dureza muito baixo e

arranham ou deformam facilmente.

 As ligas mais usadas são: 950: contém 5% de liga: é a ideal para a fabricação de jóias
artesanais. A cada 1000 partes de metal, 950 são de prata. As outras 50 pertencem a

outros metais, normalmente cobre. Apresenta alto brilho e ótimo grau de dureza;

 925 ou 25: é a prata utilizada na fabricação de jóias. Ela é pura e tem como liga, no

máximo, 7,5% de outros metais, normalmente liga de cobre;

 90 ou 900: é a de menor valor. Depois de fundida, em altas temperaturas, é usada para

banhar objetos de latão, de cobre, de ferro e de estanho, entre outros metais;



ETAPAS DA OURIVESARIA



 [...] jóias de arte são peças inventivas, compostas a partir de idéias

específicas, enaltecendo características únicas. Hoje, para criar a jóia-

arte, são necessários símbolos engenhosos com os quais se possa ter um

envolvimento mais efetivo. Joalheria artística, assim como escultura e

pintura, revelam com clareza o estilo de quem a concebe e a usa

(Clarke, 2011).

[...] jóia de autor, caracterizado pela expressão e linguagem pessoal de

seu criador, independente do mercado, enquanto objetivo do seu

trabalho, mas muitas vezes com uma intenção de venda, já que muito

dos autores tem na joalheria sua principal fonte de renda, incluindo-se

no mercado de jóias exclusivas como as da Alta Joalheria. Esta jóia tem

seu espaço no mercado junto ao público que prestigia e valoriza a jóia

criada por um artista conhecido, tendo a ela agregado o valor de uma

assinatura (marca), além de evidenciar uma pesquisa formal

aprofundada (LLABERIA, 2010, p. 3).



ARTESANIA
A produção artesanal é como o próprio nome diz a produção de um

objeto artesanalmente pelo artista-artesão (também chamado artista-

joalheiro). Este artesão, utilizando seus conhecimentos tácitos e sua

habilidade com os materiais, adquiridos com anos de estudos e

experiência profissional, cria e desenvolve suas peças. Estas serão de

certo modo únicas, pois mesmo que o artista-joalheiro reproduza seu

trabalho, elas possuirão algumas diferenças básicas, fruto do trabalho

artesanal de produção.





MODELAGEM



MODELAGEM EM CERA



MOLDAGEM



MOLDAGEM EM CERA



FUNDIÇÃO



MONTAGEM



LAMINAÇÃO



CRAVAÇÃO



CRAVAÇÃO



CRAVAÇÃO EM TRILHO  E FRICCIONADA



POLIMENTO



GALVANOPLASTIA




















































