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Resultados e Discussão 
A galvanoplastia consiste o banho de metal nobre na peça. 
A primeira etapa é a limpeza da peça, depois segue para 
um banho de cobre e o banho de prata, ouro amarelo ou 
ródio (ouro branco). Após os banhos de metais nobres, a 
peça é mandada para o controle de qualidade. 
 
Nos setores de montagem e de qualidade todos os 
funcionários são do sexo feminino, pois a atividade exige 
delicadeza e precisão; e que são mais jovens e novas na 
atividade, que mostra um trabalho que exige uma ótima 
acuidade e visão e uma alta rotatividade na função.  
 
Na galvânica, todos os funcionários são do sexo masculino, 
o que significa maior demanda física; são todos 
relativamente jovens, por ser desgastante, mas que exige 
experiência na atividade.  
 
A maioria das reclamações de dores foi no setor de 
montagem e é onde os funcionários mais consideraram a 
atividade repetitiva e acelerada. Na administração houve 
reclamação quanto ao ruído proveniente da fábrica. Os 
funcionários sabem dos EPI´s necessários, mas poucos 
usam de forma apropriada.. 
 
Conclusão 
A atividade de montagem pode ser a mais penosa para o 
trabalhador, pois a função apresenta vários fatores que 
podem desencadear problemas de saúde, e podem ser 
potencializados pelo ritmo excessivo, precisão e controle 
de produtividade (pressão de tempo). 

Introdução 
O processo de fabricação de joias é dividido em: 
estamparia, alta e baixa fusão, galvanoplastia e foto 
corrosão; e é um trabalho que apresenta condições 
desfavoráveis para a saúde do trabalhador. 
 
Objetivo do Projeto 
O objetivo geral é entender, identificar e analisar quais 
são as etapas do processo produtivo de uma galvânica 
que mais afetam a saúde do trabalhador. 
 
Materiais e Métodos  
Aprofundou-se o conhecimento sobre a indústria de 
joias em si e as doenças relacionadas ao trabalho. Foi 
realizada entrevista com a gerência da empresa. 
Depois foram feitas observações gerais dos postos de 
trabalho. Por último, foram entrevistados 25% dos 
funcionários e foi utilizado um Check List para o 
acompanhamento de cada função. 


