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RESUMO 

ARAÚJO, Thiago Peixoto. Avaliação ergonômica de um posto de trabalho em 
uma indústria alimentícia. 2017. 56 fl. Monografia (Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Londrina, 2017.  

A agroindústria alimentícia vem apresentando nos últimos anos um destaque no 
âmbito da saúde e segurança no trabalho, devido a um crescente número de 
empregados afastados de suas atividades, onde esse afastamento gera prejuízos 
tanto para o trabalhador como para a empresa. Com o objetivo de melhorar as 
condições laborais dos trabalhadores nos frigoríficos e, consequentemente, reduzir 
passivos trabalhistas, é que foi criado a norma regulamentadora 36. Essa pesquisa 
tem como objetivo avaliar a ergonomia de um posto de trabalho com ênfase no 
movimento repetitivo à luz da NR 17 e 36. A metodologia utilizada foi a pesquisa de 
campo com caráter descritivo. Em um primeiro momento foram levantados dados do 
perfil dos trabalhadores e das atividades de desossa desenvolvidas. Em seguida, 
foram realizadas as análises ergonômicas do trabalho comparativas, objetivando a 
determinação do método de desossa de coxa e sobrecoxa de frango que possui o 
menor risco ergonômico. Utilizou-se como embasamento o método científico 
Checklist OCRA para determinar o risco envolvido por movimento repetitivo na 
atividade desenvolvida pelo trabalhador. Como principais resultados, pode-se 
destacar que a atividade de desossa de coxa e sobrecoxa de frango em tábua 
possui um maior risco ergonômico do que a atividade de desossa de coxa e 
sobrecoxa em ganho. Desta forma, com a aplicação da análise ergonômica do 
trabalho, possibilitou-se sugerir uma série de medidas mitigadoras objetivando 
melhorar a condição ergonômica da atividade desenvolvida. Conclui-se que a 
pesquisa realizada atendeu seus objetivos e que através dela foi possível constatar 
que a atividade em estudo existe o risco, porém sendo possível minimizar. A 
metodologia empregada no estudo torna-se possível ser replicada para outros 
setores e departamentos da empresa. 

Palavras-chave: Ergonomia. Checklist OCRA. Agroindústria. 

 

 



 

ABSTRACT 

ARAÚJO, Thiago Peixoto. Ergonomic evaluation in a food industry workstation. 
2017. 56 pg. Monograph (Specialization in Labor Safety Engineering) - Federal 
Technology University - Paraná. Londrina, 2017.  

In recent years, the food industry has been a highlight in the field of health and safety 
at work, due to an increasing number of employees away from their activities, where 
this loss generates damages for both the worker and the company. With the objective 
to improving the working conditions of the workers in the slaughterhouses and 
consequently reducing labor liabilities, it was created the regulatory rule 36. This 
research aims to evaluate an ergonomics of a workstation with emphasis in repetitive 
movement in the light of regulatory rule 17 and 36. The methodology used was the 
field research with a descriptive character. At the outset, data were collected on the 
profile of workers and boning activities developed. Then, the ergonomic analyzes 
comparative of the work were carried out, aiming the determination the method of 
deboning of leg of chicken that has the lowest ergonomic risk. The scientific method 
OCRA checklist was used to determine the risk involved by repetitive movement in 
the activity developed by the worker. As main results, we can highlight that the 
activity of deboning of leg of chicken in board has a greater ergonomic risk than the 
activity of deboning of leg in gain. Thus, with the application of the ergonomic 
analysis of the work, it was possible to suggest a series of mitigating measures 
aiming at improving the ergonomic condition of the developed activity. It is concluded 
that the research carried out met its objectives and it was possible to verify the 
activity under study exists the risk, but it is possible to minimize. The methodology 
employed in the study makes it possible to replicate to other sectors and 
departments of the company. 

Keywords: Ergonomics. OCRA Checklist. Agroindustry. 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – Fluxograma para realização de uma AET ................................................ 23 
Figura 2 – Fatores de avaliação pelo método OCRA ................................................ 25 

Figura 3 – Classificação do risco de acordo com o resultado do OCRA ................... 26 
Figura 4 – Resultado checklist OCRA Método (1) ..................................................... 39 

Figura 5 – Resultado checklist OCRA Método (2) ..................................................... 44 

Figura 6 – Exemplo de um posto de trabalho adaptado com o gancho .................... 46 
Figura 7 – Exemplo de um esquema de rodizio de atividades .................................. 47 

Figura 8 – Checklist OCRA utilizando rotação de atividades .................................... 47 
Figura 9 – Exemplo de uma faca ergonômica própria para desossa de coxa e 
sobrecoxa .................................................................................................................. 48 
Figura 10 – Desossadora automática de coxa e sobrecoxa. ..................................... 48 

Figura 11 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Denominação e 
descrição do posto de trabalho. ................................................................................ 53 
Figura 12 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Frequência de 
ação dos ciclos .......................................................................................................... 54 
Figura 13 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Análise da postura 
dos membros superiores ........................................................................................... 55 

Figura 14 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Riscos 
complementares e cálculo da pontuação do checklist .............................................. 56 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos empregados da desossa de coxa e sobrecoxa ............ 32 

Gráfico 2 – Sexo dos empregados da desossa de coxa e sobrecoxa ....................... 33 
Gráfico 3 – Tempo médio de empresa dos empregados da desossa de coxa e 
sobrecoxa .................................................................................................................. 33 

Gráfico 4 – Escolaridade dos empregados da desossa de coxa e sobrecoxa .......... 34 

Gráfico 5 – Comparativo desossa gancho vs. desossa tábua ................................... 45 
 

Quadro 1 – Fluxograma do processo de um frigorífico de aves ................................ 15 
Quadro 2 – Conduta frente a um caso de LER ......................................................... 19 

Quadro 3 – Escala de Borg ....................................................................................... 27 

Quadro 4 – Descrição sequencial da atividade – Método (1) .................................... 38 
Quadro 5 – Descrição sequencial da atividade – Método (2) .................................... 42 

 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................11 
1.1 OBJETIVO GERAL ...........................................................................................14 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................14 
2 REFERENCIAL TEÓRICO ...................................................................................15 

2.1 FRIGORÍFICO ..................................................................................................15 

2.2 DOENÇAS OCUPACIONAIS ............................................................................16 
2.3 ERGONOMIA ....................................................................................................19 

2.3.1 Análise Ergonômica do Trabalho (AET) ..........................................................22 
2.3.2 OCRA - Occupational Repetitive Actions ........................................................24 

3 METODOLOGIA ...................................................................................................29 

3.1 DADOS PARA ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO ..............................30 
3.2 ESCOLHA DA AMOSTRA ................................................................................30 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES .........................................................................32 
4.1 AVALIAÇÃO GERAL DOS EMPREGADOS .....................................................32 

4.2 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO TRABALHO .................................................34 

4.2.1 Análise Ergonômica do Trabalho – Método Desossa (1) ................................34 
4.2.1.1 Checklist OCRA (1) .....................................................................................38 

4.2.2 Análise Ergonômica do Trabalho – Método Desossa (2) ................................39 
4.2.2.1 Checklist OCRA (2) .....................................................................................42 

4.2.3 Comparativo OCRA Método (1) vs. OCRA Método (2) ...................................44 

4.3 SUGESTÕES PARA REDUZIR OS RISCOS ERGONÔMICOS .......................45 
4.3.1 Definição do Método de Desossa ...................................................................45 

4.3.2 Rodízios de Atividades ...................................................................................46 
4.3.3 Utensílios ........................................................................................................47 

4.3.4 Desossadoras automáticas .............................................................................48 

5 CONCLUSÃO .......................................................................................................49 
REFERÊNCIAS .......................................................................................................50 

ANEXO A: FORMULÁRIO DE PREENCHIMENTO DO CHECK LIST OCRA .......53 
 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Comércio mundial de carnes movimenta economias de diversos países, 

sendo considerado a cadeia do agronegócio que mais necessita de processos 

tecnológicos nas últimas décadas. Conforme o Ministério da Agricultura, a carne de 

frango é a que projeta maior taxa de crescimento da produção no período 2015/16 a 

2025/26, devendo crescer anualmente 2,8%, isso significa um aumento de 31,8% no 

consumo nos próximos 10 anos (BRASIL, 2016 p. 66). As empresas, de modo geral, 

buscam constantemente alcançar esse crescimento com os menores custos de 

produção e maior produtividade, com o objetivo de se manterem no mercado com 

lucro e sendo competitivas.  

Da mesma forma, com o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo ocorreu um 

crescimento considerável na produção industrial através do aumento da eficiência 

operacional, com as subdivisões das tarefas em etapas, estabelecendo maneiras 

padronizadas de produzir, especializando os operadores, realizando a interação 

homem/máquina, produzindo no tempo certo e quantidade certa e eliminando os 

desperdícios, onde toda essa evolução industrial acabou resultando em atividades 

monótonas, fragmentadas e repetitivas. 

No âmbito de se manter competitivo, há a necessidade de dar atenção às 

condições do ambiente de trabalho e saúde do trabalhador. Conforme Takeda 

(2010, p. 17) um exemplo disso está relacionado aos trabalhos encontrados nos 

frigoríficos que, na busca pela competitividade, transformam constantemente as 

condições de trabalho a fim de alcançar a produtividade almejada. Segundo Sarda, 

Ruiz e Kirtschig (2009), grande parte das tarefas que são realizadas nestes 

ambientes, tidas como monótonas, fragmentadas e repetitivas, provocam muitas 

vezes problemas relacionados à saúde, ao conforto e à segurança do trabalhador. 

As consequências decorrentes da realização de tarefas repetitivas são as 

lesões por esforços repetitivos nos membros superiores (LER), atualmente 

denominadas Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), 

sendo um tema de muita preocupação nas organizações empresariais, além de 

trazer sofrimento psicofisiológico aos trabalhadores. De acordo com Delwing (2007), 

os movimentos dos membros superiores necessários à realização de grande parte 
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das atividades do processo produtivo nos frigoríficos, fazem com que a incidência de 

doenças musculoesqueléticas nesses membros seja alta. 

Embora com o crescimento constante do agronegócio e avanço da 

tecnologia tenha sido possível investir em automação e maquinários, a presença da 

mão de obra física do trabalhador ainda é essencial, visto que boa parte das fases 

do processo produtivo do frigorífico possuem trabalhos que são manuais e exigem 

agilidade e precisão, onde a presença do trabalhador é decisiva no sucesso do 

produto final. Conforme relata Camargo (2010, p. 4), “as doenças relacionadas à 

rotina de esforço repetitivo, extensas jornadas e ambiente gelado na linha de corte, 

embalagem e congelamento de carne de aves já atingem 20% dos trabalhadores”. 

De forma geral, a ergonomia é uma importante ferramenta que irá contribuir 

para manter a saúde e a produtividade dos trabalhadores, visando a adaptação das 

tarefas ao ser humano a fim de melhorar os sistemas produtivos e a eficiência 

humana. No Brasil, as condições ergonômicas de trabalho são regulamentadas pela 

Norma Regulamentadora nº 17, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe 

sobre a utilização de materiais/mobiliário, condições ambientais, jornadas de 

trabalho, pausas, folgas e normas de produção. Com o objetivo de controlar os 

fatores ambientais de risco existentes nos frigoríficos, devido ao elevado número de 

doenças ocupacionais, foi publicado em 2013 a Norma Regulamentadora nº 36. 

O objetivo desta Norma é estabelecer os requisitos mínimos para a 
avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades 
desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e 
derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir 
permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, 
sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas 
Regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho e Emprego. (BRASIL, 
2016). 

Diante das projeções brasileiras referente ao crescimento na área de carnes 

e das ocorrências de lesões e doenças ligadas ao trabalho, principalmente em linhas 

de produção continua e considerando a importância das condições de saúde, 

conforto e segurança dos trabalhadores, o estudo se justificará pela abordagem 

metodológica à ser usada para fornecer subsídios técnicos na tomada de decisão 

para escolha do método de desossa de coxa e sobrecoxa de frango que possui o 
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menor impacto para o trabalhador, propondo melhorias adicionais em sua atividade 

laboral. 

Tendo em vista o que preconiza a NR-17, à NR-36 e a temática enfrentada 

pelas organizações, uma das aplicações da ergonomia consiste em trabalhar com 

ações que buscam eliminar o surgimento de distúrbios ao trabalhador, adequando 

às atividades e processos realizados durante sua jornada de trabalho. Para isso, o 

presente trabalho demandará uma análise ergonômica utilizando a ferramenta 

Checklist OCRA (Occupational Repetitive Actions), comparando resultados de 

desossa em um frigorífico. Com a aplicação do método OCRA, espera-se obter um 

indicativo de como estão os riscos ergonômicos, para agir preventivamente com 

ações buscando minimizar causadores de lesões nos membros superiores em um 

posto de trabalho com atividades repetitivas. 

Para reiterar a necessidade de estudar o tema, Defani (2007) relata em seu 

estudo que o abate de animais em frigoríficos se apresenta como um problema 

crescente em relação às doenças ocupacionais e riscos ambientais, com grande 

enfoque nos riscos ergonômicos, por se tratar de atividades nas quais as pessoas 

demandam esforços físicos repetitivos e posturas inadequadas, provenientes de 

uma inadequação ergonômica e de tarefas extremamente segmentadas. 

Além disso, pode-se observar que as condições de trabalho nos frigoríficos 

do setor de aves vem sendo alvo de investigações frequentes por uma força-tarefa 

criada pela Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho 

(Codemat), devido nenhuma outra atividade econômica ter gerado tantos 

adoecimentos como os frigoríficos nos últimos anos. 

O estudo se restringe a uma empresa do segmento agronegócio industrial, 

cuja principal atividade é o abate e corte de frangos, sendo seu mercado de atuação 

o interno e o internacional. A pesquisa limita-se em avaliar as condições 

ergonômicas da atividade de desossa de coxa e sobrecoxa de frango, levando em 

consideração apenas o risco envolvido por movimento repetitivo. Optou-se 

inicialmente em avaliar somente o posto de trabalho de desossa de coxa e 

sobrecoxa, embora haja o entendimento que a abordagem utilizada possa servir 

para outros setores. 

Levando em consideração o cenário apresentado sobre ergonomia com foco 

na saúde e segurança do trabalhador, a questão de pesquisa que se pretende 

investigar: é possível quantificar o método de desossa de coxa e sobrecoxa de 
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frango que possui menor risco ergonômico para o trabalhador em uma indústria 

alimentícia? 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a ergonomia de um posto de trabalho com ênfase no movimento 

repetitivo à luz da NR 17 e 36. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar ergonomicamente o posto de trabalho de desossa de coxa e 

sobrecoxa de frango. 

b) Determinar o grau de risco biomecânico que o trabalhador está exposto 

por movimento repetitivo. 

c) Comparar resultados ergonômicos dos métodos de desossa de coxa e 

sobrecoxa de frango. 

d) Propor ações para minimizar os riscos ergonômicos na atividade de 

desossa de coxa e sobrecoxa. 

 

O trabalho de pesquisa à ser realizado foi estruturado em cinco capítulos, 

conforme segue: 

Capitulo 1: Introdução; 

Capítulo 2: Referencial teórico; 

Capítulo 3: Metodologia; 

Capítulo 4: Resultado e discussões; 

Capítulo 5: Conclusão; 

Referências Bibliográficas; 

Apêndices e Anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FRIGORÍFICO 

O frigorífico é um estabelecimento industrial construído com a finalidade de 

abater, processar e armazenar produtos de origem animal, visando o fornecimento 

de carne aos consumidores de determinada região ou mercado (país). De acordo 

com Pinto (2008), o processo de abate deve se espelhar nos princípios de qualidade 

e produtividade, com subsequente proteção da saúde do consumidor. A estrutura do 

matadouro deve se ajustar aos critérios técnico-científicos recomendados para as 

suas operações, tornando-as seguras e sustentáveis.  

O frigorífico de aves é composto na sua grande maioria por seções 

denominados setores que dividem o processo produtivo em fases, conforme pode 

ser visualizado no quadro 1. 

 
Quadro 1 – Fluxograma do processo de um frigorífico de aves 

Fonte: Adaptado de (MICHELS; GORDIN, 2004, p. 73). 
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Área Suja: No setor de recepção, as aves chegam no frigorífico e são 

pesadas vivas e posteriormente realizado a conferência de documentação. No 

atordoamento a ave é imobilizada por meio de eletronarcose. Na sangria ocorre por 

meio de um processo automatizado ou manual, o corte na jugular a fim de ocorrer a 

extração total do sangue da ave. Na etapa de escaldagem ocorre o afrouxamento 

das penas. Na depenagem, por meio de um processo mecânico com cilindros 

rotativos e dedos de borracha ocorre a remoção total das penas.  

Área Limpa: No setor de evisceração, através de maquinários realiza-se a 

abertura e a retirada das vísceras da carcaça. Após eviscerado, ocorre a lavagem da 

carcaça interna e externamente e a mesma é enviada para o próximo setor. No setor 

de pré-resfriamento ocorre a imersão das carcaças em tanques resfriadores onde 

reduz ao mínimo a atividade microbiológica e resfria a carcaça. Gotejamento é a 

etapa que realiza a redução do excesso de água na carcaça e o pré-resfriamento de 

miúdos é o setor onde é resfriado os miúdos em chillers para posteriormente 

embalar. Na fase de processamento de pés ocorre a classificação e a embalagem 

dos pés. No setor de cortes/espostejamento, a carcaça é submetida a desossa 

manual ou automatizada, conforme mix de produtos do frigorífico. Na etapa de 

embalagem, os cortes são acomodados em suas embalagens finais para 

posteriormente serem enviados ao congelamento onde ficarão até atingir a 

temperatura necessária e serem paletizados. No setor de expedição ocorre o envio 

do produto para comercialização. 

2.2 DOENÇAS OCUPACIONAIS 

Os relatos de doenças ocupacionais por esforço repetitivo são muito antigos, 

sendo que os primeiros registros no Brasil foram com os digitadores. Na década de 

80 essas lesões se manifestaram com os bancários e a partir da década de 90 em 

linhas de montagem de produção (ANTONIO, 2003, p. 26). 

Os casos relacionados às doenças ocupacionais em frigoríficos não são 

recentes, datam desde 1906 (SINCLARI, 1906 apud SARDA; RUIZ; KIRTSCHIG, 

2009). Em decorrência da modalidade das atividades desenvolvidas, a propensão ao 

surgimento de LER (lesões por esforços repetitivos) aumenta. São muitos os 

lesionados que apresentam queixas nas regiões dos tendões, braços, antebraços e 

mãos, sendo que estes funcionários, na maioria dos casos, já apresentam sequelas 

psicológicas destas lesões (DEFANI; XAVIER, 2006). 
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Os trabalhadores da indústria de carnes geralmente se encontram sujeitos 

aos riscos que podem afetar sua integridade física e psicológica, o que acaba 

refletindo no afastamento do trabalho por períodos consideráveis, prejudicando a si 

mesmo e também causando prejuízos às empresas (SAMPAIO et al., 2007). 

Soares (2004, p. 5) define que a LER/DORT, é uma patologia do trabalho 

que se origina devido ao uso inadequado e excessivo do sistema que agrupa ossos, 

nervos, músculos e tendões. É típica do trabalho intenso e repetitivo e atinge 

principalmente os membros superiores: mãos, punhos, braços, antebraços, ombros 

e coluna cervical. Seus sintomas mais comuns são: dores, sensações de 

formigamento, dormência, fadiga muscular, perda da força muscular em 

consequência de alterações nos tendões, musculatura e nervos periféricos. 

Conforme protocolo de investigação, diagnóstico, tratamento e prevenção 

das LER/DORT, do Ministério da Saúde: 

Não há uma causa única e determinada para a ocorrência de LER/DORT. 
Vários são os fatores existentes no trabalho que podem concorrer para seu 
surgimento: repetitividade de movimentos, manutenção de posturas 
inadequadas por tempo prolongado, esforço físico, compressão mecânica 
sobre um determinado segmento do corpo, trabalho muscular estático, 
vibração, frio, fatores organizacionais e psicossociais (BRASIL, 2000, p. 10). 

Pode-se destacar que os fatores organizacionais podem ser considerados 

complementares ao surgimento da LER/DORT, como a forma da gestão de recursos 

humanos que a empresa adota. Por exemplo, a falta de oportunidades, planos de 

carreiras e incentivo ao crescimento pessoal e profissional irá fazer com que o 

empregado permaneça na empresa por uma necessidade de sobrevivência ao invés 

de uma identificação e gosto pela atividade desenvolvida, o que poderá gerar uma 

inobservância de fatores críticos resultando em acidentes e doenças ocupacionais. 

Couto (1998, p. 108) comenta que: 

As doenças musculoesqueléticas ocupacionais situam-se dentro de um 
contexto multifatorial, no qual os aspectos emocionais assumem, com 
frequência, um papel importante como agentes causadores de doenças. 
Avaliar corretamente a inter-relação entre esses fatores é o primeiro passo 
para compreender as doenças e para tratá-las com eficácia. 
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As principais lesões por esforços repetitivos relacionadas ao trabalho, 

segundo Putz-Anderson (1991) apud Couto (2000) são: 

 Na mão: fasciíte palmar e miosite dos músculos lumbricais. 

 No punho: tenossinovite de flexores do punho e dedos, tenossinovite dos 

extensores do carpo (punho) e dedos, tendinite de DeQuervain e 

Síndrome do Túnel do Carpo. 

 No cotovelo: epicondilites, especialmente a epicondilite lateral. 

 No ombro: tenossinovite do bíceps e tendinite do músculo supra-

espinhoso. 

 No pescoço: síndrome da tensão cervical. 

Essas lesões podem ser consideradas de ocorrências bem evidentes e seu 

diagnóstico é bem claro para os profissionais de saúde ocupacional que trabalham 

em empresas em que a atividade exige alto desempenho manual. Seu tratamento é 

conhecido e em geral o prognóstico é favorável. 

Segundo Couto (2000, p. 38), “os impactos para as organizações 

decorrentes das LER/DORT atingem diversas áreas, tanto no que se refere à 

redução de produtividade, quanto ao aumento de custos: alto absenteísmo, 

comprometendo a capacidade produtiva das áreas operacionais, necessidade de 

retreinamento, aumento do custo de produção, altos valores dispendidos no 

tratamento médico, afastamentos prolongados e processos indenizatórios de 

responsabilidade civil”. 

A UFMG, através de seu ambulatório de doenças profissionais elaborou um 

roteiro de classificação das fases da LER/DORT e direcionamento de conduta pela 

análise das queixas de forma a estabelecer um padrão de avaliação, conforme 

quadro abaixo: 
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Quadro 2 – Conduta frente a um caso de LER 

Fonte: ASSUNÇÃO; ROCHA, 1994, p. 83. 

2.3 ERGONOMIA 

O termo "ergonomia" originou-se da junção das palavras gregas ERGON 

(trabalho) e NOMOS (regras) (GRANDJEAN, 1998). A Ergonomia, também 

conhecida como human factors, é a disciplina científica que trata da interação entre 

os homens e a tecnologia. O inglês Murriel cunhou o termo em 1949, significando "o 

estudo sistemático do trabalho tendo como referência o bem-estar do homem” 

(ALMEIDA; BARRETO apud OLIVEIRA, 1998, p. 125). 

A Associação Internacional de Ergonomia (1998) apud Rio e Pires (2001) 

define que ergonomia é ao mesmo tempo a disciplina científica que trata da 

compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de um 
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sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios dados e métodos, e projetos que 

visam aperfeiçoar o bem-estar humano e a performance global dos sistemas. Wilson 

(1995) apud Rio e Pires (2001) define ainda que ergonomia é o que diz respeito ao 

design para uso humano. 

Falzon (2007) considera que existem três áreas de especialização na 

ergonomia: a física, a cognitiva e a organizacional. A ergonomia física trata da 

anatomia, antropometria, fisiologia e biomecânica relacionando o homem com a 

atividade física, sendo as posturas de trabalho, a manipulação de objetos, os 

movimentos repetitivos, os problemas osteomusculares entre outros os principais 

temas estudados por ela. A ergonomia cognitiva estuda o raciocínio, a memória e as 

respostas motoras relacionando todos os componentes de um sistema com o 

indivíduo, sendo seus principais focos de estudo as tomadas de decisões, as cargas 

mentais e o estresse profissional. Já a ergonomia organizacional busca aperfeiçoar 

sistemas de trabalho, tendo como foco a comunicação, a concepção e os horários 

do trabalho e as organizações virtuais. 

Segundo Maciel (1995) apud Codo e Almeida (1997) a ergonomia como um 

todo deve seguir princípios gerais que seriam: 

 Reduzir os movimentos amplos que forçam as articulações mantendo os 

movimentos do trabalhador dentro de uma faixa normal, no ponto médio 

de sua trajetória total; 

 Reduzir as forças aplicadas na realização da tarefa, através da diminuição 

da carga evitando, desta forma, a fadiga muscular; 

 Reduzir os movimentos repetitivos e estereotipados, através da 

reestruturação dos métodos de trabalho. 

Outra definição, de caráter geral e hoje em dia a mais aceita para ergonomia 

é: “Ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem” (XAVIER, 2013, 

apud CAPELETTI, 2013, p. 18). 

Segundo Sell (1994, p. 253) “A contribuição ergonômica, de acordo com a 

ocasião em que é feita, é classificada sob três fatores importantes para as 

organizações: 1) a ergonomia de correção, 2) a ergonomia de concepção e 3) a 

ergonomia de conscientização”. 

1) Ergonomia de Correção: 

Na ergonomia de correção pode-se dizer que há uma necessidade de as 

organizações realizarem correções dos postos de trabalho por três motivos básicos: 
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a) Primeiro: Para corrigir uma situação de risco, evitar novos acidentes de 

trabalho e/ou novos casos de lesões nos operadores deste posto de 

trabalho. Essa necessidade ocorre porque na maior parte das empresas 

os equipamentos e máquinas foram adquiridos há algumas décadas, 

podendo ser considerados, muito frequentemente, um pouco obsoletos; 

b) Segundo: Para atender as demandas de qualidade, o que exige melhorias 

nos processos; 

c) Terceiro: Para aumentar a produtividade, que é uma alternativa das 

organizações diante da globalização. Isso se traduz em um aumento de 

produção com menos custos, e só é possível com melhorias e novas 

tecnologias. 

Na ergonomia corretiva normalmente o custo é elevado e os resultados 

aparecem, pois se tem a oportunidade de comparar o antes com o depois. 

2) Ergonomia de Concepção: 

A ergonomia de concepção permite agir precocemente sobre o produto ou 

sistema. O modo de ação é eficaz e o custo é, normalmente, baixo. Na prática da 

ergonomia de concepção exige-se considerável experiência por parte do 

ergonomista. 

Com a ergonomia de concepção ou prospectiva, as organizações buscam 

não só novas tecnologias que permitam melhores resultados, mas principalmente 

oferecer ao trabalhador um posto de trabalho ergonomicamente correto, com 

condições que eliminem os riscos de acidentes e também as doenças ocupacionais. 

Assim sendo, deve-se estudar, além das ferramentas, também os 

equipamentos, mobiliários, instalações, layout e a organização do trabalho. 

3) Ergonomia de Conscientização: 

Na ergonomia de conscientização, não basta somente as organizações 

corrigirem e ou adquirir novos equipamentos. É necessário realizar treinamentos e 

frequentes reciclagens, educando os funcionários para as novas atribuições que lhes 

serão atribuídas, bem como orientando-os a participar das propostas de melhorias 

ergonômicas. 

Pelo fato do trabalho em frigorífico exigir muitos movimentos de braços, a 

postura em pé é normalmente adotada. Segundo Couto (2012), qualquer postura 

assumida pelo corpo para exercer determinado trabalho tem algum inconveniente 

para a saúde e toda vez que a atividade laborativa exigir postura em pé, deve-se 
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pensar na alternância com a posição sentada ou então, em pausa compensatória, 

cumprida na posição sentada.  

2.3.1 Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

Análise ergonômica do trabalho ou popularmente chamada de laudo 

ergonômico, trata-se de um documento para avaliar quantitativamente e 

qualitativamente os riscos ergonômicos presentes na atividade profissional. A 

mesma divide-se em cinco etapas: análise da demanda, análise da tarefa, análise da 

atividade, diagnóstico e recomendações (GUÉRIN et al, 2001). 

A análise da demanda constitui a primeira fase da AET, e permite o 

entendimento do problema existente, a fim de poder elaborar o plano de ação da 

intervenção (MELO, 1999). A demanda pode ser considerada explícita (geralmente 

originada pela empresa e de grande complexidade), implícita (dos trabalhadores 

referente ao posto de trabalho), das organizações sindicais ou até mesmo de órgãos 

fiscalizadores. 

A análise da tarefa consiste em avaliar as condições de execução de um 

trabalho e os elementos que compõe o sistema. A tarefa subdivide-se em tarefa 

prescrita (aspecto formal do trabalho), tarefa induzida (o que o trabalhador pensa 

realizar), e tarefa atualizada (condições reais do trabalho atualizadas) (SANTOS; 

FIALHO, 1997). 

A análise da atividade pode ser entendida como o trabalhador realiza suas 

tarefas, ou seja, compreende a análise das condições ambientais, técnicas e 

organizacionais do trabalho. 

O Diagnóstico refere-se às hipóteses validadas, que buscam responder a 

demanda. Do ponto de vista metodológico, o diagnóstico é uma “síntese da análise 

ergonômica do trabalho” (SANTOS; FIALHO, 1997, p. 243). Em relação ao 

diagnóstico, ele pode ser a nível pontual de um posto de trabalho ou ainda a nível 

geral da situação de trabalho. 

As recomendações servem para contribuir na transformação da demanda 

analisada, onde através do diagnóstico será possível propor ações para o 

desenvolvimento de melhorias, que irão buscar minimizar ou até mesmo neutralizar 

os riscos ergonômicos em estudo. As recomendações devem ser realizadas com 

base nos aspectos ambientais, técnicos e organizacionais, direcionando para a 

solução da demanda formulada. 
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A AET estuda uma situação de trabalho visando adaptá-la ao homem a partir 

da análise das condições técnicas, ambientais e organizacionais. Ela visa comparar 

a diferença entre o que é prescrito e o que realmente é executado, resultando em 

recomendações que irão melhorar o conforto e produtividade do trabalhador 

(MARTINS, 2005). 

Xavier (2013) apud Arantes (2014), propõe o fluxo abaixo para realização de 

uma análise ergonômica do trabalho: 

 
Figura 1 – Fluxograma para realização de uma AET 

Fonte: XAVIER 2013 apud ARANTES, 2014 p. 17. 

A realização da AET pela empresa é uma etapa fundamental no diagnóstico 

das condições laborais. Segundo Defani (2007, p. 15) ela é elaborada e aplicada de 

acordo com as orientações da Norma Regulamentadora 17. A NR-17 (BRASIL, 

2007), normatiza que a análise ergonômica do trabalho deve abordar, no mínimo as 

seguintes condições de trabalho: 

1) Aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de 

materiais; 

2) Mobiliário dos postos de trabalho; 

3) Equipamentos dos postos de trabalho; 

4) Condições Ambientais de trabalho; 

5) Organização do trabalho. 

Complementando a NR-17, temos especificamente para o ramo de carnes a 

NR-36 (BRASIL, 2016), onde em seu item 36.15.2 adiciona etapas a análise 

ergonômica:  

As análises ergonômicas do trabalho devem incluir as seguintes etapas: 
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a) discussão e divulgação dos resultados com os trabalhadores e instâncias 

hierárquicas envolvidas, assim como apresentação e discussão do 

documento na CIPA; 

b) recomendações ergonômicas específicas para os postos e atividades 

avaliadas; 

c) avaliação e revisão das intervenções efetuadas com a participação dos 

trabalhadores, supervisores e gerentes; 

d) avaliação e validação da eficácia das recomendações implementadas. 

2.3.2 OCRA - Occupational Repetitive Actions 

O método OCRA (Occupational Repetitive Actions) foi desenvolvido por 

Grieco, Occhipinti e Colombini em 1994, a pedido da Associação Internacional de 

Ergonomia (IEA). O Método surgiu por conta do elevado nível de incidência de 

doenças devido à sobrecarga dos membros superiores e apresenta-se em duas 

versões de aplicabilidade, o Índice OCRA e o Checklist OCRA. O Método está 

embasado na Norma Europeia – (EN) 1005-5, destinada à avaliação do risco de 

LER/DORT em situações de trabalho repetitivo e foi posteriormente creditado na 

Norma ISO 11228-3. 

O método OCRA foi criado para fazer prevenção de distúrbios 
musculoesqueléticos de membros superiores e tem como objetivos avaliar 
condições de risco de lesões de membros superiores em função da 
atividade exercida, adequar os postos de trabalho, mensurando 
repetitividade e o esforço muscular, prever número de trabalhadores 
acometidos, propor soluções práticas e exequíveis e exercer produtividade 
sem riscos (Escola Ocra Brasiliana, 2017). 

Uma forma de avaliar o desempenho ergonômico do empregado na 

atividade, objetivando buscar a correta postura e uma maior produtividade com 

menos riscos é através do método de avaliação OCRA. O método em questão dá 

ênfase aos riscos por movimentos repetitivos dos membros superiores, calculando 

os principais fatores de risco ocupacionais. 

Colombini, Occhipinti e Fanti (2008), descrevem os procedimentos para 

avaliação de um posto de trabalho segundo o OCRA, conforme segue: 
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1) Identificar as tarefas típicas do trabalho, incluindo aquelas que 

correspondem a ciclos repetitivos no posto, de duração expressiva de 

tempo; 

2) Verificar a sequência de ações técnicas nos ciclos representativos de 

cada tarefa; 

3) Descrever e classificar os fatores de risco dentro de cada ciclo 

(repetitividade, força, postura, fatores adicionais); 

4) Reajustar os dados nos ciclos de cada tarefa para modificação total do 

trabalho, levando em consideração a duração e sequências de diferentes 

tarefas e períodos de recuperação; 

5) Produção de uma síntese, avaliação estruturada dos fatores de risco para 

o trabalho como um todo 

Serranheira (2007, p. 315), relata que o método OCRA checklist é uma 

simplificação do método OCRA index. Tem como principal finalidade a avaliação do 

risco de LER/DORT ao nível dos membros superiores. Integra a avaliação dos 

principais fatores de risco (repetitividade, força, postura, ausência de períodos de 

recuperação e fatores adicionais) utilizando os métodos simplificados de 

quantificação propostos por Colombini. 

 
Figura 2 – Fatores de avaliação pelo método OCRA 

Fonte: Adaptado de (COLOMBINI; OCCHIPINTI; FANTI, 2008). 

Conforme figura 2, analisando as variáveis, frequência, força, pausa de 

recuperação, postura e fatores complementares, pode-se estipular o risco de 

exposição de trabalhadores e classificar de acordo com as cores verde, amarelo, 

vermelho leve, vermelho médio e roxo. 
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Figura 3 – Classificação do risco de acordo com o resultado do OCRA 

Fonte: Adaptado de (COLOMBINI, OCCHIPINTI; FANTI, 2008). 

A interpretação do OCRA é quantitativa, onde a figura 3, tem como objetivo 

classificar o risco que o trabalhador está exposto. Classificações acima de 11,1 

determinam a necessidade de uma análise cuidadosa sobre as situações do 

trabalho e classificações acima de 22,6 devem ser tomadas medidas urgentes para 

melhoria das condições de trabalho. 

A pontuação OCRA pode ser descrita conforme equação: 

  

(1) 

De acordo com Serranheira (2007, p. 316), os fatores de risco para avaliar o 

método checklist OCRA na prática são: 

(1) Tempo de recuperação – Os dados devem ser obtidos considerando todo 

o turno e a sequência efetiva da tarefa repetitiva, os períodos de recuperação, 

qualquer período de trabalho não repetitivo e, para além disso, considerando as 

proporções de tempo de recuperação, tempos de paradas e de almoço, em função 

do tempo de trabalho. Para recuperação da fadiga, a literatura considera dois tipos 

de pausas, ou seja, a micro pausa, em que haja 10 segundos por minuto ou 10 

minutos por hora de trabalho em atividades com movimentos repetitivos.  

(2) Frequência da ação técnica – a frequência da ação técnica é a variável 

que mais contribui para a caracterização da exposição na análise de tarefas com 

movimentos repetitivos e, para o seu registro, considera-se o valor limite de 

exposição, para ações técnicas semelhantes, na ordem de 10 a 25 por minuto, 

estando associado ao número de movimentos articulares simples (flexão/extensão, 

pronação/supinação) dos membros superiores. Para esse fator a literatura considera 

que o número máximo recomendável é de 30 ações por minuto, com as demais 

condições de trabalho corretas. 

 (3) Fator Força – atividades de trabalho que exijam ações repetidas de força 

intensa e/ou força moderada, como manipulação de objetos com peso superior a 
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3kg, pegas realizadas entre o indicador e o polegar com elevação, pega em pinça de 

objetos com peso superior 1 kg, obtenção de força necessária que exija utilizar o 

peso do corpo, puxar ou empurrar alavancas, carregar em comandos, abrir ou 

fechar, fazer pressão ou manipular objetos e utilizar ferramentas, determinam uma 

pontuação a registrar na folha de observações obtida pelo somatório das duas 

componentes de força, a força intensa e a força moderada, considerando o tempo 

de aplicação de força. 

Para o fator força  é utilizado a escala de Borg, criada pelo fisiologista sueco 

Gunnar Borg que classifica, de forma subjetiva, o esforço de um trabalhador a partir 

de sua própria percepção com valores de 0 a 10, conforme quadro 3. 

Escala de Borg 

0,0 Ausente 

0,5 Extremamente Leve 

1,0 Muito Leve 

2,0 Leve 

3,0 Moderado 

4,0  

5,0 Forte 

6,0  

7,0 Muito Forte 

8,0  

9,0  

10,0 Máximo 
Quadro 3 – Escala de Borg 

Fonte: COLOMBINI et al. 2002, p.  66. 

(4) Fator postura – a repetição de gestos idênticos durante pelo menos 50% 

do tempo de ciclo constitui um potencial fator de risco e o trabalho que envolve 

movimentos e/ou posturas extremas durante 1/3 do tempo de ciclo também, o que 

ocasiona que qualquer combinação que exceda esse valor postural mínimo é 

considerada um risco potencial. 

(5) Fatores adicionais – considera-se exposição a diversos fatores de risco, 

como: a avaliação temporal da utilização de ferramentas que transmitem vibrações 

ou que causem compressão na pele (por exemplo, vergões e calosidades), o 

registro de tempo de tarefas de precisão desenvolvidas, a identificação da presença 
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de mais do que um fator de risco ao mesmo tempo ou a presença de um ou mais 

fatores de risco adicional durante todo o tempo, a utilização das mãos como 

ferramentas para bater e a respectiva cadência por hora, a  utilização de luvas 

inadequadas e a cadência imposta. 

Complementando, o Método OCRA possui um checklist com situações pré-

definidas, cuja ocorrência retorna uma pontuação. A partir dessa pontuação se 

identifica a necessidade de intervenção imediata ou não (seja no posto de trabalho 

ou na atividade desenvolvida). Aplicando o método OCRA, é possível mensurar o 

risco da atividade e do posto operativo, com isso podendo atuar em ações para 

minimizar e melhorar a condição da atividade executada. 
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3 METODOLOGIA 

O presente estudo será realizado em uma agroindústria situada no estado 

do Paraná. A empresa iniciou recentemente suas atividades e conta com 

aproximadamente 2.000 funcionários. A amostra do estudo é composta de 

empregados de uma linha especifica de desossa de cortes de frango, onde serão 

avaliados os riscos ergonômicos por esforço repetitivo sob duas maneiras de realizar 

o corte. O estudo considera a aplicação do método OCRA na análise ergonômica do 

trabalho na respectiva empresa. 

Em relação à metodologia aplicada, o presente trabalho é de acordo com o 

método e procedimento adotado um estudo de campo, pois será analisado “in loco” 

uma etapa específica de uma linha de produção de uma indústria frigorífica, portanto 

uma amostra de forma intencional. Quanto à natureza dos dados, se classifica como 

quantitativo e qualitativo (misto), onde será considerado o ambiente de trabalho 

como fonte de dados. Creswell (2007, p. 34) relata que na pesquisa mista, o 

pesquisador baseia a investigação supondo que a coleta de diversos tipos de dados 

garanta um entendimento melhor do problema pesquisado. No que se refere à 

característica e os objetivos do estudo, a mesma é descritiva, onde hipóteses são 

formuladas com base em investigações explicativas com embasamento em 

bibliografia, formulários e observações/ medições. O gênero é prático e tem como 

objetivo confrontar aspectos teóricos com a realidade a ser observada na empresa 

objeto de estudo. 

Primeiramente será realizado o levantamento bibliográfico abordando as 

principais teorias a respeito do método OCRA na ergonomia, com a finalidade de 

ampliar o conhecimento e formar o embasamento teórico sobre o tema proposto. 

Posteriormente será iniciado a pesquisa de campo propriamente dita, na qual Gil 

(2008) define que o estudo de campo procura o aprofundamento de uma realidade 

específica por meio da observação direta das atividades do grupo estudado para 

captar as explicações e interpretações que ocorrem naquela realidade. 

Beuren (2006, p. 136) relata o processo de análise como “a categorização, 

ordenação, manipulação e sumarização dos dados”. Os dados serão apresentados 

na forma de checklist, quadros, tabelas e gráficos para possibilitar a visualização 

comparativa e a determinação do melhor método para atingir o objetivo principal do 
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estudo. Busca-se avaliar a melhoria ergonômica na atividade para posteriormente 

sugerir a validação no processo. 

Apesar da inegável importância, não serão levados em conta outras 

condições ambientais de trabalho relacionados à NR 17, como: conforto acústico, 

conforto térmico, iluminação, ventilação e umidade do ar, por este não ser o escopo 

do estudo. 

3.1 DADOS PARA ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO 

Para realizar a análise ergonômica do trabalho serão levantados os 

seguintes pontos: 

 Avaliação geral dos empregados; 

 Dados organizacionais do trabalho; 

 Descrição geral do ambiente de trabalho; 

 Posto de trabalho analisado; 

 Avaliações ambientais; 

 Tarefa (s) analisada (s);  

 Descrição das atividades / observações abertas e sistemáticas; 

 Diagnóstico x sugestões de melhorias/transformações; 

A partir do levantamento de dados, serão realizadas as análises 

ergonômicas do trabalho com o emprego da metodologia OCRA. 

3.2 ESCOLHA DA AMOSTRA 

Para compor a amostra da população a ser analisada neste estudo 

ergonômico, delimitou-se os operadores de produção que exercessem as mesmas 

atividades, ou seja, desossa coxa e sobrecoxa com osso de frango. Os mesmos 

obrigatoriamente devem estar treinados na função pois o estudo envolverá uma 

análise ergonômica comparativa em uma mesma atividade. 

O posto de trabalho para a aplicação do método será o de desossa de coxa 

e sobrecoxa de frango, devido o mesmo apresentar absenteísmo e rotatividade 

elevados e por ser uma demanda interna quantificar o risco ergonômico presente na 

atividade. A estratégia será a partir do diagnóstico do melhor método de desossa, 

atue-se proativamente para melhorar a forma de realizar a atividade e a execução 

do trabalho. 
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Para escolher os empregados a fazer parte dessa análise, consideram-se os 

seguintes aspectos: 

a) ser funcionário da referida empresa; 

b) ter acima de 12 meses na atividade; 

c) ser treinado na função; 

d) ser funcionário padrão na desossa de coxa e sobrecoxa (tempo e método 

de execução); 

e) não estar em tratamento médico; 

Para a aplicação do método OCRA na AET será observado um dia típico de 

trabalho, ou seja, um dia sem paradas imprevistas por motivos técnicos ou 

operacionais e com ritmo padrão de abastecimento das coxas e sobrecoxas ditado 

pela velocidade da esteira alimentadora e pela capacidade da mão de obra 

disponível, onde terá um grau de exigência física dos membros superiores conforme 

o planejado para o dia a dia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 AVALIAÇÃO GERAL DOS EMPREGADOS 

Inicialmente realizou-se um estudo para verificar o perfil dos empregados do 

setor sala de cortes, sendo a amostra composta por 150 empregados do posto de 

trabalho de desossa de coxas e sobrecoxas. Os gráficos a seguir apresentam os 

resultados do levantamento do perfil dos funcionários da desossa e os 

acompanhamentos de gestão de pessoas do setor.  

A maior parte dos empregados (55%) possuem entre 19 e 32 anos de idade 

e são do sexo feminino (92,67%), conforme demonstrado nos gráficos 1 e 2: 

 
Gráfico 1 – Faixa etária dos empregados da desossa de coxa e sobrecoxa 

Fonte: Autoria Própria 
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Gráfico 2 – Sexo dos empregados da desossa de coxa e sobrecoxa 

Fonte: Autoria Própria 

Entre os empregados analisados, pode-se observar que 91% da equipe de 

desossa de coxa e sobrecoxa possui pouco tempo de empresa (menor que 2 anos) 

e 59% dos empregados possuem escolaridade entre 1º grau incompleto e 2º grau 

completo, conforme gráficos 3 e 4. 

 
Gráfico 3 – Tempo médio de empresa dos empregados da desossa de coxa e sobrecoxa 

Fonte: Autoria Própria 
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Gráfico 4 – Escolaridade dos empregados da desossa de coxa e sobrecoxa 

Fonte: Autoria Própria 

Em síntese, os gráficos 1 a 4 demonstram que a maioria dos funcionários 

são jovens e que não há uma grande quantidade de funcionários com mais de 45 

anos nessa atividade, o que sugere que o posto de trabalho seja um atrativo aos 

jovens que iniciam no mercado de trabalho e que poucos trabalhadores com idade 

média de 45 anos, se submetem às atividades. Outro ponto relevante é que a 

maioria expressiva dos funcionários estão com menos de dois anos de empresa, o 

que demonstra um indicativo de um posto de trabalho com alta rotatividade. Os 

funcionários possuem no máximo ensino médio, ou seja, uma mão de obra de baixa 

capacitação. Também se verifica a predominância absoluta de mão de obra feminina 

na atividade. 

4.2 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO TRABALHO 

4.2.1 Análise Ergonômica do Trabalho – Método Desossa (1) 

O primeiro método de desossa de coxa e sobrecoxa de frango, mais 

frequentemente encontrando nos frigoríficos de aves, é o de desossa em tábua. 

Esse método consiste em realizar a desossa utilizando de apoio uma tábua de 

nylon, onde realiza-se os cortes em cima da mesma. Os cortes existentes poderão 

ser do tipo osso inteiro ou osso quebrado. 
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Como descrição geral da atividade, o empregado deve pegar coxa e 

sobrecoxa com osso na esteira e posicioná-la na tábua de nylon para realizar a 

desossa. Após desossar, o empregado deve descartar o osso na abertura lateral da 

mesa e colocar a coxa e sobrecoxa desossada sob a esteira de transporte. 

Os aspectos gerais da análise ergonômica do trabalho são: 

 Número de empregados/hora: 100. 

 Gênero da população: Predominantemente feminino. 

 Demanda: Ergonômica/ melhoria continua/ adequação NR 36. 

 Principais articulações envolvidas: Mãos, dedos e punhos. 

 Transporte de carga: Não. 

 Riscos Ambientais e EPI´s: Conforme PPRA. 

A organização do trabalho, conforme NR 17, item 17.6.2 é descrita a seguir: 

a) Normas de produção:  

 Horários/Duração de pausas: Apresenta três pausas coletivas de 20 

minutos (conforme cronograma de pausas da NR 36, item 36.13.2). 

 Mobiliário: Cadeiras ergonômicas, tábuas de nylon e facas de desossa. 

 Máquinas e equipamentos: Esteira transportadora. 

b) Modo operatório: 

 Modo Prescrito: Desossar coxas e sobrecoxas de frango: Pegar coxa e 

sobrecoxa da esteira, realizar cortes com faca retirando o osso da carne, 

preparar a coxa retirando o excesso de gordura e cartilagem, colocar em 

monoblocos. 

 Modo Real: O empregado na posição em pé/ou sentada realiza a desossa 

da coxa e sobrecoxa. Para isso, pega a coxa e sobrecoxa com osso da 

esteira, segurando com a mão esquerda e posicionando na tábua de 

corte. A pega da faca é feita com a mão direita. Realiza-se um corte 

riscando a parte interna da coxa e sobrecoxa, desde o início da canela até 

o final desviando a cartilagem da parte central. Desconecta-se os tendões 

entre o primeiro e o segundo osso riscando e cortando a parte posterior 

entre o osso/cartilagem/musculatura, puxando a carne até o final do 

segundo osso para separação. Após, descarta-se o osso na abertura 

lateral da mesa, ao lado da tábua de corte. Em seguida, o funcionário 

refila a parte posterior do produto (excesso de pele) e a parte anterior 
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retirando os resíduos de cartilagens restantes. Após o refile, o empregado 

coloca o produto na esteira para dar continuidade ao processo. 

O modo operatório varia também com a matéria prima e com o estado do 

equipamento. Pode ser desenvolvido, por parte do empregado, um modo 

operatório mais adequado às suas particularidades, a matéria prima 

utilizada e/ou às ferramentas. Pode haver modos operatórios variáveis, 

inclusive pelo seu estado corporal. A postura depende da atividade, mas 

pode alterar na realização das pausas, rodízios e/ou setup da máquina. 

c) Exigências de tempo: 

 A duração da jornada é de 8h48m (de segunda-feira à sexta-feira) para 

turno A, e 8h23m (de segunda-feira à sexta-feira) para turno B. 

d) Determinação do conteúdo de tempo: 

 As subtarefas realizadas pelo empregado consiste em chairar facas. 

e) Ritmo de trabalho: 

 Ritmo de trabalho determinado por máquina*. 

* A empresa não possui ritmo de trabalho influenciado pelo modo de 

remuneração individual. 

f) Conteúdo das tarefas: 

 Monotonia. 

 Estereotipia de movimentos (em alguns períodos de tempo). 

 Exigência física baixa. 

 Exigência cognitiva. 

Rodizio: 

 Postura em pé e sentada. 

 Alternância de grupos musculares. 

 Alternância com atividades sem exigências de repetitividade. 

 Redução ou minimização dos esforços estáticos e dinâmicos mais 

frequentes. 

 Redução da monotonia. 
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Descrição Sequencial da Atividade 

(1) Empregada pegando a coxa e 
sobrecoxa com osso na esteira de 

transporte. 

 
(2) Empregada posicionando a coxa e 

sobrecoxa com osso na tábua de corte. 

 
(3) Empregada realizando cortes na 
região interna da coxa e sobrecoxa. 

 
(4) Empregada expondo/removendo osso 

da coxa e sobrecoxa.  

(5) Empregada realizando cortes. 
(6) Empregada realizando cortes. 

(7) Empregada desarticulando o osso 
da coxa e sobrecoxa. (8) Empregada desarticulando os 

tendões do osso da coxa e sobrecoxa. 
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(9) Empregada retirando excesso de 
pele e gordura.  

(10) Empregada posicionando o produto 
final na esteira. 

 
Quadro 4 – Descrição sequencial da atividade – Método (1) 

Fonte: Autoria Própria. 

4.2.1.1 Checklist OCRA (1) 

Para determinar a avaliação do checklist OCRA para o método (1), realizou-

se uma filmagem utilizando uma câmera digital marca/modelo Sony DSC-W800 e 

coletou-se os tempos dos movimentos utilizando um cronômetro digital 

marca/modelo AKSO AK71. Através da análise das filmagens, das medições de 

tempo e observações “in loco” foi preenchido o checklist, conforme modelo 

apresentado no Anexo A. 

Fatores avaliados/observados na aplicação do checklist OCRA: 

a) Tempo de recuperação: Existem três interrupções além da pausa para 

refeição em um turno de 7-8 horas. (03 pontos). 

b) Frequência: 

MSD (Membro superior direito): Os movimentos dos braços são muito 

rápidos e constantes; carência de interrupções torna difícil manter o ritmo 

(60 ações/min). (08 pontos). 

MSE (Membro superior esquerdo): Os movimentos dos braços são mais 

rápidos (cerca de 40 ações/min), mas com possibilidade de breves 

interrupções. (03 pontos). 

c) Força: leve (02 na escala de Borg). 

d) Postura: 

 Ombros: Os braços não ficam apoiados sobre um plano de trabalho, mas 

ficam levantados durante pelo menos metade do tempo. (01 pontos). 
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 Cotovelos: Os cotovelos executam amplos movimentos de flexo-extensão 

ou prono-supinação, movimentos bruscos durante mais da metade do 

tempo: (04 pontos). 

 Punho direito: O punho faz desvios extremos ou assume posições 

incômodas durante mais da metade do tempo. (04 pontos). 

 Punho esquerdo: O punho faz desvios extremos ou assume posições 

incomodas durante pelo menos 1/3 do tempo. (02 pontos). 

 Mão direita: A pega é feita em pinch durante quase todo o tempo. (08 

pontos). 

 Mão Esquerda: A pega é feita em pinch durante mais da metade do 

tempo. (04 pontos). 

e) Estereotipia: Ciclo superior a 15 segundos: (0 pontos). 

f) Fatores complementares: Ritmo determinado pela máquina: (02 pontos). 

Através dos dados coletados, compilou-se o checklist OCRA chegando a um 

resultado de 23 pontos para o membro superior direito e 14 pontos para o membro 

superior esquerdo, conforme figura 4. Valores acima de 22,6 representam risco 

elevado para o trabalhador, gerando acima de 21% de chance de riscos patológicos. 

445 1 20 21 63,0 100% P1 Desossar Perna - Tábua 3 8 2 D 1 4 4 8 0 8 2 23,0

445 1 20 15 45,0 100% P2 Desossar Perna - Tábua 3 3 2 E 1 4 2 4 0 4 2 14,0
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Figura 4 – Resultado checklist OCRA Método (1) 

Fonte: Autoria Própria. 

Obs.: Atividade avaliada como sendo constante em toda a jornada de 

trabalho. 

4.2.2 Análise Ergonômica do Trabalho – Método Desossa (2) 

O segundo método de desossa de coxa e sobrecoxa de frango, menos 

empregado é o de desossa em gancho. Esse método consiste em realizar a desossa 

utilizando como ferramenta de apoio um gancho localizado atrás da tábua de nylon, 

onde realiza-se os cortes com a coxa e sobrecoxa presa nesse gancho de desossa.  
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Como descrição geral da atividade, o empregado deve pegar a coxa e 

sobrecoxa com osso na esteira e posicioná-la no gancho para realizar a desossa. 

Após desossa, o empregado deve descartar o osso na abertura lateral da mesa e 

colocar a coxa desossada sobre a esteira de transporte. 

Os aspectos gerais da análise ergonômica do trabalho são: 

 Número de empregados/hora: 50. 

 Gênero da população: Predominantemente feminino. 

 Demanda: Ergonômica/ melhoria continua/ adequação NR 36. 

 Principais articulações envolvidas: Mãos, dedos e punhos. 

 Transporte de carga: Não. 

 Riscos Ambientais e EPI´s: Conforme PPRA. 

A organização do trabalho, conforme NR 17, item 17.6.2 é descrita a seguir: 

a) Normas de produção:  

 Horários/Duração de pausas: Apresenta três pausas coletivas de 20 

minutos (conforme cronograma de pausas da NR 36, item 36.13.2). 

 Mobiliário: Cadeiras ergonômicas, ganchos para desossa, tábuas de 

nylon e facas de desossa. 

 Máquinas e equipamentos: Esteira transportadora. 

b) Modo operatório: 

 Modo prescrito: Desossar coxas e sobrecoxas de frango: Pegar coxa e 

sobrecoxa da esteira, realizar cortes com faca retirando o osso da carne, 

preparar a coxa retirando o excesso de gordura e cartilagem, colocar em 

monoblocos. 

 Modo real: O empregado na posição em pé/ou sentada realiza a desossa 

da coxa e sobrecoxa. Para isso, pega a coxa e sobrecoxa com osso da 

esteira, segurando-a com a mão esquerda, e posicionando-a no gancho 

de desossa. A pega da faca é feita com a mão direita. Realiza um corte 

riscando a parte interna da coxa e sobrecoxa, desde o início da canela até 

o final desviando a cartilagem da parte central. Desconecta-se os tendões 

entre o primeiro e o segundo osso, riscando e cortando a parte posterior 

entre o osso/cartilagem/musculatura, puxando a carne até o final do 

segundo osso para separação. Em seguida, descarta-se o osso na 

abertura lateral da mesa, ao lado da tábua de corte. Após essa 
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separação, o funcionário refila a parte posterior do produto (excesso de 

pele) e a parte anterior retirando os resíduos de cartilagens restantes. 

Após o refile, o empregado coloca o produto na esteira para dar 

continuidade ao processo. 

O modo operatório varia também com a matéria prima e com o estado do 

equipamento. Pode ser desenvolvido, por parte do empregado, um modo 

operatório mais adequado às suas peculiaridades, a matéria prima 

utilizada e/ou às ferramentas. Pode haver modos operatórios variáveis, 

inclusive pelo seu estado corporal. A postura depende da atividade, mas 

pode alterar na realização das pausas, rodízios e/ou setup da máquina. 

c) Exigências de tempo: 

 A duração da jornada é de 8h48m (de segunda-feira à sexta-feira) para 

turno A, e 8h23m (de segunda-feira à sexta-feira) para turno B. 

d) Determinação do conteúdo de tempo: 

 As subtarefas realizadas pelo empregado consiste em chairar facas. 

e) Ritmo de trabalho: 

 Ritmo de trabalho determinado por máquina*. 

* A empresa não possui ritmo de trabalho influenciado pelo modo de 

remuneração individual. 

f) Conteúdo das tarefas: 

 Monotonia. 

 Estereotipia de movimentos (em alguns períodos de tempo). 

 Exigência física baixa. 

 Exigência cognitiva. 

Rodizio: 

 Postura em pé e sentada. 

 Alternância de grupos musculares. 

 Alternância com atividades sem exigências de repetitividade. 

 Redução ou minimização dos esforços estáticos e dinâmicos mais 

frequentes. 

 Redução da monotonia. 
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Descrição Sequencial da Atividade 

 
(1) Empregada pegando a coxa e 

sobrecoxa na esteira de transporte. 

 
(2) Empregada posicionando a coxa e 

sobrecoxa no gancho de desossa. 

 
(3) Empregada realizando cortes na 
região interna da coxa e sobrecoxa. 

 
(4) Empregada realizando cortes na 

coxa e sobrecoxa.  

 
(5) Empregada retirando cartilagem. 

 
(6) Empregada retirando excesso de 

pele. 
 

Quadro 5 – Descrição sequencial da atividade – Método (2) 
Fonte: Autoria Própria. 

4.2.2.1 Checklist OCRA (2) 

Para determinar a avaliação do checklist OCRA para o método (2), realizou-

se uma filmagem utilizando uma câmera digital marca/modelo Sony DSC-W800 e 

coletou-se os tempos dos movimentos utilizando um cronômetro digital 

marca/modelo AKSO AK71. Através da análise das filmagens, das medições de 
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tempo e observações “in loco” foi preenchido o checklist, conforme modelo 

apresentado no Anexo A. 

Fatores avaliados/observados na aplicação do checklist OCRA: 

a) Tempo de recuperação: Existem três interrupções além da pausa para 

refeição em um turno de 7-8 horas. (03 pontos). 

b) Frequência: 

MSD (Membro superior direito): Os movimentos dos braços são rápidos e 

constantes (cerca de 50 ações/min), são possíveis apenas pausas 

ocasionais e breves. (06 pontos). 

MSE (Membro superior esquerdo): Os movimentos dos braços são mais 

rápidos (cerca de 40 ações/min), mas com possibilidade de breves 

interrupções. (03 pontos). 

c) Força: Extremamente leve (MSD – 0,5 pontos) e ausente (MSE – 0 

pontos), pela escala Borg. 

d) Postura: 

 Ombros: Os braços não ficam apoiados sobre um plano de trabalho, mas 

ficam levantados durante pelo menos metade do tempo. (01 pontos). 

 Cotovelos: Os cotovelos executam amplos movimentos de flexo-extensão 

ou prono-supinação, movimentos bruscos durante cerca de 1/3 do tempo. 

(02 pontos). 

 Punho direito: O punho faz desvios extremos ou assume posições 

incômodas durante mais da metade do tempo. (04 pontos). 

 Punho esquerdo: O punho faz desvios extremos ou assume posições 

incomodas durante pelo menos 1/3 do tempo. (02 pontos). 

 Mão direita: A pega é feita em pinch durante quase todo o tempo. (08 

pontos). 

 Mão Esquerda: A pega é feita em pinch durante mais da metade do 

tempo. (04 pontos). 

e) Estereotipia: Ciclo superior a 15 segundos: (0 pontos). 

f) Fatores complementares: Ritmo determinado pela máquina: (02 pontos). 

Através dos dados coletados, compilou-se o checklist OCRA chegando a um 

resultado de 19,5 pontos para o membro superior direito e 12 pontos para o membro 

superior esquerdo, conforme figura 5. Valores acima de 14,1 representam risco 
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médio para o trabalhador, gerando em torno de 11% de chance de riscos 

patológicos. 

445 1 20 17 51,0 100% P1 Desossar Perna - Gancho 3 6 0,5 D 1 2 4 8 0 8 2 19,5
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Figura 5 – Resultado checklist OCRA Método (2) 

Fonte: Autoria Própria. 

Obs.: Atividade avaliada como sendo constante em toda a jornada de 

trabalho. 

4.2.3 Comparativo OCRA Método (1) vs. OCRA Método (2) 

Comparando as análises ergonômicas do trabalho utilizando o método de 

desossa (1) e utilizando o método de desossa (2), através de um gráfico de barras, 

conforme a seguir, observa-se que o método de desossa no gancho possui um 

menor OCRA para o trabalhador, tanto para membro superior direito quanto para 

membro superior esquerdo. Nível roxo de OCRA (desossa em tábua) é considerado 

crítico e precisa de intervenções urgentes para reduzir o risco e o nível vermelho 

(desossa em ganho) é considerado de risco moderado, porém sendo necessário 

trabalhar com ações para minimizar este risco (rodízios, materiais/utensílios, 

máquinas, etc.). 
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Gráfico 5 – Comparativo desossa gancho vs. desossa tábua 

Fonte: Autoria Própria 

Não existe uma solução única e inovadora para se tratar um desvio 

ergonômico em um posto de trabalho, sendo possível elaborar várias melhorias e 

adaptações que minimizarão e trarão o risco ergonômico para um patamar aceitável. 

O emprego de um método de avaliação ergonômica auxilia na identificação do “gap” 

do posto de trabalho ou atividade em estudo. Para gerar as soluções é necessário 

identificar as oportunidades de melhoria e propor as ações para reduzir o risco. 

4.3 SUGESTÕES PARA REDUZIR OS RISCOS ERGONÔMICOS 

4.3.1 Definição do Método de Desossa 

Após a realização das análises ergonômicas do trabalho comparando os 

dois métodos, ficou evidente que o método de desossa no ganho possui um risco 

ergonômico de menor categoria (médio contra elevado) para o trabalhador, sendo 

possível realizar a produção de coxa e sobrecoxa desossada com a mesma 

produtividade (tempo de ciclo) que o método na tábua. Como sugestão e ação inicial 

seria a confecção de ganchos de desossa para as demais mesas, adequando o 

posto de trabalho para as outras pessoas que atualmente desossam em tábua. A 
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adequação poderá ser feita pela equipe de manutenção interna, ficando somente o 

custo do material a ser utilizado. 

 
Figura 6 – Exemplo de um posto de trabalho adaptado com o gancho 

Fonte: Autoria Própria. 

4.3.2 Rodízios de Atividades 

Para reduzir o valor OCRA da atividade de desossa em ganho é possível 

aplicar um rodizio com a equipe que faz a classificação da coxa e sobrecoxa 

desossada. O rodízio é previsto na NR 36, no item 36.14.7, onde ressalta que o 

empregador deve implementar rodízios de atividades dentro de sua jornada diária. 

(BRASIL, 2016).  

A classificação da coxa e sobrecoxa é uma etapa onde empregados 

realizam a inspeção da peça desossada, aprovando a mesma para o padrão 

exportação ou direcionando para o padrão matéria-prima para industrialização. Essa 

atividade é de menor risco em comparação com a desossa de coxa e sobrecoxa 

(leve contra moderado). Atualmente a unidade possui um classificador de coxa e 

sobrecoxa desossada para cada seis desossadores, onde sugere-se aplicar o 

rodízio entre as atividades, conforme figura 7. 
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 Figura 7 – Exemplo de um esquema de rodizio de atividades 

Fonte: Autoria Própria. 

Aplicando o rodízio acima, através da rotação das pessoas que desossam a 

coxa e sobrecoxa (perna) com as que classificam, é possível reduzir o resultado do 

Checklist OCRA de 19,5 pontos para 18,6 pontos, conforme calculado na figura 8. 

 
Figura 8 – Checklist OCRA utilizando rotação de atividades 

Fonte: Autoria Própria. 

4.3.3 Utensílios 

Para realizar a atividade frigorífica de desossa existem diversos modelos de 

facas no mercado, sendo possível realizar a escolha de um modelo que seja 

ergonomicamente favorável ao biotipo do empregado e a atividade de desossa a ser 

desenvolvida. Para a desossa de coxa e sobrecoxa com osso, existe uma faca 

própria para essa atividade. Como sugestão recomenda-se o uso da mesma, onde 

poderá trazer melhores resultados no quesito força aplicada (pela escala de Borg) e 

uma maior suavidade na execução da movimentação das mãos e punhos na 

realização da atividade. 
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Figura 9 – Exemplo de uma faca ergonômica própria para desossa de coxa e sobrecoxa 

Fonte: Mundial, 2017. 

4.3.4 Desossadoras automáticas 

A tecnologia em frigoríficos está cada vez mais presente, onde atualmente 

existem maquinários capazes de realizar automaticamente a desossa de coxa e 

sobrecoxa com osso, sendo possível a reduzir as atividades de risco dos 

desossadores. Um dos modelos existentes é o equipamento da marca Mayekawa de 

origem Japonesa onde desossa até 1000 peças/hora, ficando somente a etapa de 

retirada de excesso de pele, gordura e cartilagem para realizar de forma manual.  

Com o uso deste equipamento é possível baixar o risco ergonômico para o 

trabalhador. A dificuldade em adquirir um equipamento desse porte é em relação ao 

valor do mesmo (acima de U$300.000,00 por máquina). 

 
Figura 10 – Desossadora automática de coxa e sobrecoxa. 

Fonte: Mayecawa, 2017. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente estudo avaliou ergonomicamente o risco envolvido por 

movimento repetitivo na atividade de desossa de coxa e sobrecoxa de frango para o 

trabalhador. O mesmo demonstrou que existe risco ergonômico em potencial para a 

atividade de desossa em tábua e um risco de menor intensidade para a atividade de 

desossa em gancho. Ambos riscos foram calculados e medidos através do método 

científico Checklist OCRA. 

Como o resultado do OCRA para a atividade de desossa de coxa e 

sobrecoxa apresentou riscos ergonômicos sujeitos ao aparecimento de LER/DORT 

ao trabalhador, devido ao movimento repetitivo, sugeriu-se uma série de medidas 

mitigadoras objetivando melhorar ergonomicamente a atividade. As medidas 

sugeridas foram: alteração para o método de desossa no gancho em 100% dos 

trabalhadores, implementação de rodízio de atividades, substituição das facas pelo 

modelo específico para o fim de desossa de coxa e sobrecoxa e por último avaliar a 

possibilidade de aquisição de equipamentos desossadores. 

A metodologia utilizada no presente estudo permitiu avaliar e concluir de 

forma satisfatória a analise ergonômica do trabalho, comparando métodos de 

desossa de coxa e sobrecoxa de frango conforme o proposto nos objetivos gerais e 

específicos do estudo. Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se uma 

análise da evolução dos indicadores de gestão de pessoas após as melhorias 

implantadas e a replicação da metodologia utilizada de avaliação ergonômica para 

os demais setores e atividades da empresa. 
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ANEXO A: FORMULÁRIO DE PREENCHIMENTO DO CHECK LIST OCRA 

 
Figura 11 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Denominação e descrição do 

posto de trabalho. 
Fonte: Escola OCRA Brasiliana, 2017. 



54 

 

 

 
Figura 12 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Frequência de ação dos 

ciclos 
Fonte: Escola OCRA Brasiliana, 2017. 
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Figura 13 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Análise da postura dos 

membros superiores 
Fonte: Escola OCRA Brasiliana, 2017. 
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Figura 14 – Exemplo de modelo de aplicação do método OCRA – Riscos complementares e 

cálculo da pontuação do checklist 
Fonte: Escola OCRA Brasiliana, 2017. 


