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RESUMO 
 

OLIVEIRA, Ana Cristina. Análise comparativa com ferramentas biomecânicas 
para trabalho em frigorífico de suíno . 2018. 99f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2018. 

A correlação entre os métodos que calculam risco ergonômico oferece uma 
contribuição do método ergonômico mais adequado para frigorífico de suíno. Neste 
contexto, o objetivo deste trabalho foi relacionar o desempenho de quatro 
ferramentas de fator de risco ergonômico (OCRA- Occupational Repetitive Actions, 
RULA- Rapid Upper Limb Assessment, REBA- Rapid Entire Body Assessment e 
TOR-TOM-Taxa de Ocupação Real-Taxa de Ocupação Máxima) através de análise 
estatística. A coleta dos dados ocorreu no setor sala de cortes por meio da aplicação 
do método observacional por filmagem. Os métodos calculados foram convertidos 
para uma escala Likert de cinco pontos e realizado uma análise de variância entre 
grupos (ANOVA) e comparação múltipla. Como resultado pode-se afirmar que todos 
os riscos ergonômicos não apresentam diferença significativa entre as ferramentas, 
e quando realizada a comparação múltipla, os métodos dinâmicos (OCRA e TOR-
TOM) se diferenciaram dos métodos estáticos (RULA e REBA). Através da 
regressão linear os métodos dinâmicos se mostraram mais adequados para os 
postos de trabalho em frigorífico. Para concluir, os métodos dinâmicos são 
adequados para análise de risco ergonômico em frigorífico de suíno e podem ser 
usados ponderando os objetivos de análise, as necessidades dos postos de 
trabalho, redução da exposição ao risco ergonômico e como consequência redução 
da exposição a doenças muscoesqueléticas. 

Palavras-chaves:  Risco Ergonômico. Métodos Biomecânicos. Doenças 
Muscoesqueléticas. 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

OLIVEIRA, Ana Cristina. Comparative analysis with biomechanical tools for 
working in a pork slaughterhouse . 2018. 99f. Dissertation (Masters in Production 
Engineering) - Post-Graduation Program in Production Engineering, Federal 
University Technology of Paraná. Ponta Grossa, 2018.  

 
The correlation between the methods that calculate ergonomic risk offers a 
contribution of the most appropriate ergonomic method for the swine chill. In this 
context, the objective of this study was to correlate the performance of four 
ergonomic risk factor tools (OCRA- Rapid Upper Limb Assessment, REBA- Rapid 
Entire Body Assessment and TOR-TOM-Occupancy Rate Real-Rate of maximum 
occupancy) through statistical analysis. The data collection was performed in the 
courtroom sector through the application of the observational method by filming. The 
calculated methods were converted to a five-point Likert scale and performed an 
analysis of variance between groups (ANOVA) and multiple comparison. As a result it 
can be stated that all ergonomic risks do not present significant differences between 
the tools, and when the multiple comparison was made, the dynamic methods 
(OCRA and TOR-TOM) differed from static methods (RULA and REBA). Through 
linear regression, the dynamic methods were more adequate for the refrigeration 
workstations. To conclude, the dynamic methods are suitable for ergonomic risk 
analysis in pigs and can be used by weighing the objectives of analysis, the needs of 
the work stations, reducing the exposure to ergonomic risk and as a consequence 
reducing the exposure to musculoskeletal diseases. 

Keywords:  Ergonomic Risk. Biomechanical Methods. Musculoskeletal Diseases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As transformações contínuas dos setores produtivos provocam mudanças na 

forma de trabalho do homem, desde natureza do esforço físico, o ritmo de trabalho, 

até a agilidade com que as informações e conhecimentos são transmitidos nos 

serviços e produtos (SILVA, 2013). 

O setor industrial é responsável por uma grande parte de postos de trabalho 

que frequentemente sob a perspectiva ergonômica, exigem a realização das tarefas 

altamente repetitivas, geralmente realizada por uma postura de trabalho sentado ou 

em pé por um longo período de tempo resultando em um número cada vez maior em 

doenças relacionadas ao trabalho (DIANAT et al.,2015). 

Os trabalhadores do segmento agroindustrial de abatedouros/frigoríficos 

pertencem ao grupo de colaboradores que estão expostos a fatores de risco 

ergonômicos (biomecânicos) e ao desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas. 

Estas lesões estão relacionadas com trabalho dos membros superiores e tem sido 

origem de muitas preocupações (BOTTI; MORA; REGATTIERI, 2015). 

Segundo Dempsey e  MCgorry (2004), as técnicas de produção em 

frigoríficos requerem um trabalho manual que acompanha o ritmo de velocidade das 

linhas de processamento. Como consequência, os frigoríficos requerem atenção, 

uma vez que expõem um risco à segurança e saúde dos colaboradores.  

Os desossadores de carne, segundo Vogel et al. (2013), enfrentam maiores 

riscos de lesões e problemas musculoesqueléticos em comparação com a maioria 

dos outros grupos ocupacionais de. As tarefas relacionadas a corte de matéria-prima 

cárnea estão associadas a vários fatores de riscos físicos, tais como: alto ritmo de 

trabalho, uso vigoroso de facas e altas forças de aderência (DEMPSEY, MCGORRY; 

2004).  

Van Rijin et al. (2009) afirmam que o processamento industrial de carne 

implica um alto risco de distúrbios musculoesqueléticos no pescoço e membros 

superiores de quem trabalha nesta área. De forma similar, em um estudo realizado 

por Arvidsson et al. (2012), encontraram que os trabalhadores de frigoríficos 

apresentam um alto grau de prevalência de dor principalmente nas regiões pulso, 

mãos e ombros.  

Diante do cenário exposto, o setor produtivo de carnes apresenta uma forte 

relação com as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, sendo relevante 
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aplicação da correlação entre as ferramentas que calculam riscos ergonômicos por 

meio de OCRA, RULA, REBA e TOR-TOM. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Através da comparação de quatro ferramentas (OCRA, RULA, REBA e TOR-

TOM), qual a mais adequada para calcular o fator de risco ergonômico nos postos 

de trabalho em frigorífico de suíno? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar a ferramenta (OCRA, RULA, REBA e TOR-TOM) que melhor 

descreve melhor à realidade de frigorífico de suínos para cálculo de risco 

ergonômico.  

 

Objetivos Específicos 

• Identificar a demanda ergonômica nos postos de trabalho do frigorífico; 

• Analisar o risco ergonômico das quatro ferramentas para colocar em escala 

de 5 pontos;  

• Identificar os fatores considerados em cada ferramenta; 

• Discutir o tempo para aplicação de cada ferramenta. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Para os estudos acadêmicos os métodos que calculam riscos ergonômicos 

são importantes porque auxiliam a tomada de decisão das ferramentas mais 

adequadas para determinados postos de trabalho, e apresentaram contribuições 

ergonômicas mais assertivas e benéficas para o meio em que será aplicada. Logo, a 

relevância deste trabalho para o meio industrial possibilita estruturar uma gestão 

ergonômica eficiente, sinalizando e priorizando os investimentos industriais para os 

gestores com base nos riscos apresentados pelas análises. 
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Dentro de um contexto social, a relevância está direcionada a ergonomia 

biomecânica que é altamente expressiva para a medicina preventiva e ocupacional, 

gestão de lesões musculoesqueléticas e reabilitação. Ajudando os trabalhadores a 

compreender as suas capacidades, limitações e garante no ambiente de trabalho a 

segurança, eficácia e conforto resultando em um ambiente saudável sem expor o 

colaborador a risco de LER/DORT (lesão por esforço repetitivo / doença ocupacional 

relacionada ao trabalho), proporcionando qualidade de vida e saúde do trabalhador. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
Conforme os objetivos traçados, esse estudo delimita-se da seguinte maneira: 

• Quanto ao setor econômico: agricultura; 

• Quanto à limitação geográfica: localizado na região sul do Brasil; 

• Quanto ao ramo de atividade: produção agroindustrial; 

• Quanto ao tipo de atividade: frigorífico de suíno; 

• Quanto ao perfil da atividade: produção cortes de suíno. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Este capítulo compreende o referencial teórico que sustenta este estudo, 

explorando a literatura referente a uma procura sistemática a artigos científicos, nas 

bases científicas Scopus e Web of Science, por meio das palavras chaves: 

Ergonomia + cortes de carne, Fator de risco ergonômico + repetitividade e Fator de 

risco ergonômico + membros superiores. 

O resultado da pesquisa com as três palavras chaves foi refinado por meio 

de leitura de títulos, exclusão dos títulos repetidos, leitura dos resumos e priorização 

da leitura dos artigos na integra, através do Método Ordinatio (PAGANI; 

KOVALESKI; RESENDE, 2015) que considera o ano de publicação do artigo, 

número de citações, fator de impacto da revista. 

 

2.1 ERGONOMIA  

 

A palavra Ergonomia deriva do grego Ergon [trabalho] e nomos [normas, 

regras, leis] e foi definida pela primeira vez por um cientista polonês, Wojciech 

Jastrzebowski. Em uma visão mais específica, estas leis que regem o trabalho são 

definidas como o estudo das regras e normas do trabalho, visando sua humanização 

(MÁSCULO, 2011).  

Os primeiros registros históricos sobre ergonomia que consideram as 

interações entre as pessoas e seus ambientes de trabalho podem ser encontrados 

nos escritos da Grécia antiga, em registros médicos medievais, Polônia e Alemanha 

(WILSON. J, 2000). No entanto a disciplina da ergonomia como um ramo formal da 

aprendizagem, com sua própria sociedade científica emergiu entre 1939-1945 na 

segunda Guerra Mundial (WILSON. J, 2000). 

Wilson. J, (2000) apresenta em seus estudos que no Reino Unido o 

conhecimento da disciplina interessada no desempenho humano com interface na 

anatomia, fisiologia, psicologia, medicina do trabalho, higiene industrial, engenharia 

de design e arquitetura com ênfase em teoria e metodologia, levou à formação da 

disciplina de ergonomia com dois fortes subgrupos: os de anatomia/fisiologia e 

psicologia experimental.  

Em paralelo, nos Estados Unidos, a profissão fatores humanos cresce com 

fortes entradas das disciplinas de psicologia e engenharia. Na Alemanha, Holanda e 
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em toda a Escandinávia uma base para a ergonomia estava crescendo fora do 

trabalho na medicina e anatomia funcional, enquanto nos outros países da Europa 

foi voltado a profissão de engenharia de produção e industrial (WILSON. J, 2000). 

A Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2017) define a Ergonomia 

como a disciplina relacionada à interação entre pessoas e diversos elementos de um 

sistema, assim como uma disciplina científica que aplica teorias, princípios e 

métodos com o objetivo de aperfeiçoar o bem estar humano e a eficiência global de 

um determinado sistema. 

Karltun et al. (2016) apresenta um conceito que a ergonomia é uma 

disciplina que tem como objetivo fornecer sistemas de segurança, bem-estar e 

desempenho e ressalta também que esta disciplina fornece uma base sólida para 

analisar, projetar e criar situações de trabalho de alta qualidade para o trabalhador, 

bem como o desempenho benéfico em sistemas de operações de diferentes tipos.  

Já Hancock (2012) relata que a ergonomia e fatores humanos são tratados 

como sinônimos e relacionadas com a interação dos seres humanos com os 

sistemas tecnológicos em varias formas, e tem como foco garantir a segurança do 

trabalhador.  

Segundo Waterson e Eason (2009), a Ergonomia chegou incluir uma visão 

mais ampla dos sistemas de produção devido à crescente automação e a 

necessidade de entender a influência dos aspectos de gestão, tecnologia e homem-

máquina no ambiente de trabalho. Outra relevância da ergonomia é na medicina 

preventiva e ocupacional, principalmente no que se refere à gestão de lesões 

musculoesqueléticas e reabilitação ajudando as pessoas a compreender as suas 

capacidades, limitações e ensinam dentro do ambiente de trabalho a segurança, 

eficácia e conforto (GOLCHHA, 2015). 

No Brasil a Portaria n° 3214 de 8 junho de 1978 - Ministério do Trabalho e 

Emprego que descreve a Norma Regulamentadora - NR17 para a ergonomia visa 

estabelecer parâmetros para a adaptação das condições de trabalho e às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores.   

Um dos itens da norma descreve que “Para avaliar a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao 

empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, 

no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma 

regulamentadora” (BRASIL, 1978).  
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A norma em vigor deixa claro que cabe ao empregador realizar a análise 

ergonômica e gera uma posição polêmica, pois um auditor-fiscal do trabalho em 

situações complexas pode realizar analises superficiais que em nada contribuem 

para a melhoria das condições de trabalho (MANUAL, 2002). 

Dentro dos conceitos apresentados, a ergonomia se apresenta como uma 

forma eficiente para avaliar o desempenho ergonômico em postos de trabalho, pois 

trazem qualidade ao trabalho e gera bem estar do trabalhador em um ambiente 

seguro. 

 

2.2 ATIVIDADE DA SUINOCULTURA 

 

A vocação do Brasil como produtor de alimentos também é notável na 

suinocultura e atualmente posicionada entre as cadeias produtivas mais avançadas 

do mundo, a cadeia agroindustrial exportadora de suínos adota alta tecnologia e 

total controle de processos para produzir uma carne com elevados padrões de 

qualidade (BRASIL, 2017a). 

A Suinocultura brasileira é uma atividade em franca expansão no país devido 

à tecnologia e excelência na criação, manejo e processamento da matéria-prima que 

desenvolveu-se nos últimos anos (BRASIL, 2012). A expansão do segmento vem de 

encontro com um mercado interno fortalecido com um aumento per capto de 13,00kg 

em 2007 para 14,40 kg em 2016 (BRASIL, 2017b).  

A preferência dos consumidores está concentrada nos industrializados e a 

demanda de cortes in natura ainda é incipiente, mas tem potencial para crescer de 

acordo com uma projeção do agronegócio de 2010 a 2020 com aumento de 21% de 

produção de carne suína (BRASIL, 2012).  

Quando se observa a cadeia produtiva do suíno, verifica-se que o ciclo 

produtivo inicia-se no campo e finaliza em abatedouros e ou frigoríficos que 

processam o produto in natura e ou industrializam para o consumo final. Estas 

transformações atualmente ocorrem de forma manual e envolvem um número 

elevado de colaboradores para desenvolver tais atividades.  

A indústria de processamento de carnes exige mão de obra na qual execute 

de forma manual diversas atividades em alta frequência. Os trabalhadores que 

atuam neste segmento industrial executam movimentos repetitivos árduos enquanto 

mantém posturas muitas vezes inadequadas (BOTTI; MORA; REGATTIERI, 2015). 



19 
 

  

2.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO 

 

Com uma visão mais técnica, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

procura identificar os principais fatores ligados a estrutura geral do sistema de 

produção, fluxo de produção, sistemas de controle, problemas críticos evidentes, 

condições ambientais, espaço, o mobiliário, o ambiente térmico, o acústico, o 

luminoso entre outros (ANTONIO, 2003).  

Ligeiro (2010), ainda destaca que estes fatores compreendem diversas 

posturas que o colaborador assume durante a jornada de trabalho para realização 

da tarefa, ambiente físico de trabalho, nos efeitos físicos e psíquicos da organização 

do trabalho; além das demais consequências.  

Atualmente há um conjunto de técnicas para AET que permitem uma análise 

bastante aproximada da atividade do trabalho com verificações dentro da demanda, 

tarefa e atividade. 

• Análise da demanda: é o problema a ser analisado, a partir de uma 

negociação com os diversos atores sociais envolvidos. Pode-se citar como 

exemplo de evidência de demanda a execução da profissão de dentistas que 

envolvem um alto grau de concentração e precisão na realização da tarefa 

com os membros superiores originando ao longo do tempo dores musculares 

(PARK et al., 2015); 

• Análise da tarefa: é o que trabalhador deve realizar, de acordo com os 

padrões estabelecidos para assegurar procedimentos que garanta a 

qualidade do produto e também as condições ambientais, técnicas e 

organizacionais da mesma. Na execução da tarefa também está associado à 

adoção de posturas inadequadas, realização de trabalhos com movimentos 

repetitivos, períodos prolongados de trabalho, falta de ferramentas de trabalho 

e estação de trabalho imprópria (Kumar, 2016); 

• Análise da atividade: é o que o trabalhador efetivamente realiza para executar 

a tarefa (trabalho real). É análise do comportamento do homem no local de 

trabalho. 
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2.4 RELAÇÕES DO FATOR RISCO ERGONÔMICO COM LESÃO 

MUSCOLESQUELÉTICA E DOR 

 

A Organização Mundial de Saúde descreve em um relatório para o novo 

milênio onde as lesões muscoesqueléticas são a principal causa de incapacidade de 

trabalho nos países desenvolvidos com uma crescente ao longo dos anos (WHO, 

2003). Na Europa lesões muscoesqueléticas respondem por mais de 45% de todas 

as doenças profissionais (EUROSTAT, 2004).  

Com base em provas convincentes, diversas pesquisas relatam ligações 

claras entre esses fatores de risco e a prevalência de lesões músculo-esqueléticas, 

onde os fatores de risco então relacionados frequentemente com repetição, a 

aplicação de força excessiva, vibração e posturas (DEMPSEY, MCGORRY, 2004; 

PUNNETT E WEGMAN, 2004; COLOMBINI; OCCHIPINTI, 2006; CHIASSON, 2012, 

ROMAN-LIU et al., 2013). 

A literatura também fornece evidências que descrevem que as áreas do corpo 

frequentemente mais afetadas por lesões muscolesqueléticas são: a parte inferior 

das costas, pescoço e membros superiores (ombros, cotovelos, antebraços, punhos 

e mãos) (NATIONAL RESEARCH COUNCIL AND THE INSTITUTE OF MEDICINE, 

2001).  

Takala et al. (2010), tem observado que os trabalhadores apresentam lesão 

muscoesqueléticas relatam dor à medida que aumenta a exposição aos fatores de 

risco ergonômico. Estudos comparam as diferenças entre fatores de risco 

ergonômico dos trabalhadores com relatos de dor em relação às variáveis de 

exposição, tais como: atividade manual, movimentos repetitivos e posturas 

inadequadas (TAKALA et al., 2010). 

 

2.4.1 Fatores de Risco Ergonômico 

Os métodos para avaliar a exposição de fatores de risco ergonômicos podem 

ser colocados em três categorias: julgamento subjetivo através de lista de verificação 

(por exemplo: questionários com escala de medição), medição direta que identifica 

presença ou ausência de risco e observação sistemática aplicada nos locais de 

trabalho através de registros de imagens e filmagens (CHIASSON, 2012). 

Devido às diferenças de cada método e diversidade das necessidades a 

serem aplicadas, a seleção de uma ferramenta adequada pode ser um desafio e a 
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escolha deve analisar um método baseado na praticidade, validade, confiabilidade e 

finalidade da avaliação de risco (TAKALA et al., 2010). 

Estudos realizados por Chiasson et al. (2012) e por Shanahan. et al. (2013) 

apresentam uma comparação entre métodos diferentes para determinar fatores de 

risco em diferentes segmentos industriais e apresentam grande importância para 

determinar a ferramente mais adequada as atividades analisadas.  

A observação sistemática também conhecida como métodos observacionais 

se apresentam como alternativas práticas para análise de fatores biomecânicos, pois 

visam quantificar com precisão o trabalhador exposto ao distúrbio osteomuscular 

com o risco ergonômico além de seu baixo custo de aplicação (PAULSEN et al., 

2015). 

As ferramentas que frequentemente são utilizadas por ergonomistas para 

avaliar trabalho com membros superiores são: índice OCRA (Occupational 

Repetitive Actions), RULA (Rapid Upper Limb Assessment), e REBA (Rapid Entire 

Body Assessment), segundo Shanahan et al. (2013). Em contrapartida outra 

ferramenta menos aplicada nos estudos internacionais e relevante para a avaliação 

do risco ergonômico para membros superiores, desenvolvida pelo Prof. Dr. Hudson 

de Araújo Couto, em 2006, é o índice TOR-TOM (Taxa de Ocupação Real- Taxa de 

Ocupação Máxima) também foi utilizada para análise com as demais ferramentas. 

 

2.4.2 Métodos de Fator de Risco Ergonômico  

2.4.2.1 Occupational repetitive actions - OCRA 

Os pesquisadores Colombini, Occhipinti, e Fanti (2008) desenvolveram o 

método Índice OCRA que tem como principal finalidade a avaliação do risco de 

LER/DORT para membros superiores seguindo o pressuposto da necessidade de 

avaliação de forma integrada dos fatores de risco ocupacionais (força, frequência de 

ação, duração da tarefa, postura, repetitividade, carência de períodos para 

recuperação e fatores complementares). 

O método propõe por meio de um cálculo, um índice de exposição a partir de 

uma relação entre o número absoluto de ações técnicas atualmente executadas em 

um turno de trabalho (ATA) e o número de ações técnicas recomendadas (RTA) 

para o mesmo turno analisado (Equação 1). A ação técnica é identificada como a 

variável característica relevante para os movimentos repetitivos dos membros 

superiores segundo Colombini et al. (2008). 
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Í����� �	
� = �
��  (1) 

 

As ações técnicas atualmente executadas (ATA) são obtidas por meio de 

uma análise organizacional, na qual é mensurada a duração do ciclo das atividades 

em minutos. Nesta avaliação são contadas as ações técnicas realizadas pelos 

membros superiores (direito e esquerdo) (F=frequência das ações), multiplicando-se 

esse valor pela duração da tarefa D (em minutos) (Equação 2). 

 

��� = �(�. �) (2) 

Por meio de observações das imagens é possível determinar a frequência 

de ações por minutos (F) (Equação 3), onde resulta nas ações técnicas que 

contribuirá para a caracterização da exposição na análise de tarefas com 

movimentos repetitivos estando associado ao número de movimentos articulares 

simples (flexão/extensão, pronação/supinação) dos membros superiores e assim 

determinar ATA (Equação 4). 

� = �
� 

(3) 

A = Ações técnicas 

T = Tempo do ciclo (minutos) 

��� = �(�. �) (4) 

F= Frequências das ações (minutos) 

D= Duração líquida da tarefa (minutos) 

 

Após determinar o ATA calcula-se as ações técnicas recomendadas (RTA), 

que utiliza a seguinte fórmula (Equação 5), onde será necessário calcular o todos os 

multiplicadores e a constante de frequência de ação (CF) é um elemento com base 

em considerações práticas acerca da aplicabilidade nos setores de produção, sendo 

proposto em 30 ações por minuto segundo (COLOMBINI et al., 2008). 


�� = ∑(	�. ��� . ���. 
��. ��. �. 
��. ���) (5) 

CF: frequência de referência (constante de 30 ações/min.) de ações técnicas; 

Fom: fator multiplicador para a força; 

Pom: fator multiplicador para a postura; 

Rem: fator multiplicador para a estereotipia (gestos de trabalho do mesmo tipo);  
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Ad: fator multiplicador para a presença de fatores complementares; 

D: duração de cada tarefa repetitiva; 

RcM: fator multiplicador para os períodos de recuperação; 

DuM: fator multiplicador para a duração total do trabalho repetitivo. 

Para o cálculo de força (Fom) é observado à atividade de trabalho que exijam 

ações repetidas de força intensa, força moderada e obtenção de força necessária 

que exija utilizar o peso do corpo, puxar ou empurrar alavancas, abrir ou fechar, 

fazer pressão ou manipular objetos.  

A pontuação de força será aplicada em formato de entrevista uma escala de 

Borg, proposta por Borg (1998) que descrever o esforço muscular percebido num 

determinado segmento corporal através de uma entrevista com o colaborador em 

seu posto de trabalho como exemplificado na Figura 1 e correlacionado a pontuação 

da escala Borg para multiplicador de força (Fom) (Tabela 1).  

Figura 1 - Entrevista do esforço percebido em escala Borg 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 1 - Conversão de Borg para Fom 

 
Fonte: adaptado de Colombini et al., 2008. 
 

Para o fator postura (Pom), será verificado através da imagem a postura de 

ombro, cotovelo, punho e mão/dedos/pega, considerando o seu tempo de duração 

no ciclo de trabalho e registrará o valor mais significativo (Anexo A). A Tabela 2 

descreve a conversão da pontuação para Pom. 

Tabela 2 - Pontuação para multiplicador de postura 

 
Fonte: adaptado de Colombini et al., 2008. 
 

Os demais multiplicadores estão relacionados com o fator tempo das tarefas, 

gerando assim seus coeficientes para o índice OCRA que resulta no fator de risco 

ergonômico dos postos de trabalho. Para o fator multiplicador para a estereotipia 
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(Rem) a pontuação está relacionada ao tempo de duração do ciclo como mostra 

Tabela 3.  

Tabela 3 - Pontuação para multiplicador de estereotipia 

 
Fonte: adaptado de Colombini et al., 2008. 

 
Com a determinação dos parâmetros de ATA e RTA a interpretação do 

índice OCRA é determinada no Quadro 1, onde se verifica a faixa de risco e ações 

consequentes.  

Quadro 1 - Faixas de Risco do índice OCRA 

Índice OCRA  Faixas de Risco  Ações Consequentes  

2,2 Verde - Sem risco (aceitável)  Nenhuma  

2,3 - 3,5 Amarelo - Risco muito leve  Verificar a situação  

Acima 3,6  Vermelho escuro - Risco alto  Reduzir risco  

Fonte: Colombini et al (2008) 

Através do resultado de índice OCRA estabelecido com a faixa de Risco, fica 

evidente que quanto maior é o valor, maior é o risco, devendo ser tomadas medidas 

urgentes no sentido de melhorar as condições, do trabalho e por consequência 

estado de saúde dos trabalhadores. 

 

2.4.2.2 Rapid upper limb assessment - RULA 

O método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) é um instrumento ágil e 

veloz que permite obter uma estimativa de sobrecarga biomecânica dos membros 

superiores e pescoço em uma postura da atividade e deve ser utilizado em um 

contexto ergonômico geral (MCATAMNEY E CORLETT, 1993).  

A postura escolhida pra aplicação da ferramenta RULA é de acordo com a 

descrição detalhada dos itens relacionados à postura mantida durante mais tempo 

no ciclo de trabalho, postura assumida quando ocorrem as maiores cargas/forças e 

postura mais exigente assumida (presença de ângulos articulares extremos). 

Os principais objetivos da ferramenta RULA são (MCATAMNEY E CORLETT, 

1993):  

• Avaliação do risco muscoesquelético, normalmente dentro de uma avaliação 

ergonômica total; 

• Comparação do risco por sobrecarga biomecânica do posto de trabalho 

analisado com aquele modificado com base em simulações; 
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• Avaliação dos resultados também em termos de produtividade e utilização 

dos instrumentos de trabalho. 

A determinação de risco fundamental neste método é representada pela 

postura e diz respeito a membro superior, pescoço, tronco e membros inferiores. A 

avaliação de postura do tronco e membro inferior é analisada, pois influencia a 

sobrecarga do pescoço e membro superior (MCATAMNEY E CORLETT, 1993).  

Através da fotografia da postura mais exigida da atividade analisada será 

pontuado de forma a identificar os ângulos posturais dos membros superiores: 

antebraço, punho e rotação de punho podem ser visualizados no Anexo B. Com a 

pontuação determinada será aplicada na Tabela 4 e assim estabelecer o valor da 

região A  (braço, antebraço e punho). 

Tabela 4 - Região A: braço, antebraço e punho 

 

Fonte: Adaptado de MCatamney e Corlett, 1993 

Para o tronco, pescoço e membro inferior são classificados da mesma 

maneira que os membros superiores através dos ângulos posturais presente no 

Anexo C e resultará na pontuação região B (pescoço, tronco e pernas) determinada 

pela Tabela 5. 
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Tabela 5 - Região B: pescoço, tronco e pernas  

 

Fonte: Adaptado de MCatamney e Corlett, 1993 

 

A última etapa para determinar o resultado de RULA é aplicar o resultado da 

Região A com a Região B dispostos na Tabela 6 que resultará na pontuação final. 

 

Tabela 6 - Pontuação Final 

 

Fonte: Adaptado de MCatamney e Corlett, 1993 

 

Com a pontuação final será determinado o nível de ação que está associado 

às intervenções e prioridades ergonômicas no posto de trabalho observado na 

Tabela 7. 

Tabela 7 - Nível de ação RULA 

Pontuação  Nível de ação Intervenções 

1 a 2 1 Postura aceitável repetida ou mantida por longos períodos 

3 a 4  2 
São necessárias investigações posteriores: algumas 

intervenções poderiam ser necessárias 

5 a 6 3 
São necessárias investigações e intervenções em um tempo 

breve 

7 4 Necessidade imediata de intervenções 

Fonte: MCatamney e Corlett, 1993 adaptado por Colombini et al., 2008 
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Shanahan. et al. (2013) adotou o método devido as características da 

ferramenta para tarefas múltiplas e não fixam que exigem membros superiores. 

Em contra partida Colombini et.al.(2008) salienta em seus estudos que antes 

de efetuar a avaliação com a ferramenta RULA é necessário observar a postura 

assumida durante um ciclo de trabalho completo e sucessivamente para escolher as 

posturas que são assumidas por um período de tempo maior e mais desfavorável. 

Trata-se de uma escolha subjetiva do pesquisador que extrapola a postura a ser 

analisada como se fosse uma fotografia da tarefa de trabalho. 

 

2.4.2.3 Rapid entire body assessment - REBA 

O Método REBA foi criado pelos pesquisadores Hignett e McAtamney (2000) 

com o objetivo de desenvolver um sistema de análise postural voltado à estrutura 

musculoesquelética para sinalizar os riscos em tarefas realizadas por trabalhadores.  

As etapas a baixo listam os critérios ponderados pelos pesquisadores no 

desenvolvimento da ferramenta REBA (Hignett e McAtamney, 2000): 

• Dividir o corpo em segmentos a serem codificados individualmente, com 

referência aos planos de movimento; 

• Considerar as atividades críticas de um determinado trabalho. 

• Sistema de pontuação para a atividade muscular causada por mudança 

rápida dinâmica estática ou posturas instáveis; 

• Caracterização do nível de risco e do nível de ação;  

• Aplicação rápida que exija o mínimo de equipamento (papel e caneta). 

Por meio das observações realizadas no posto de trabalho analisar as 

posturas assumidas e descrição dos principais movimentos e variações angulares 

baseando-se nos diagramas de segmentos corporais de acordo com a Figura 2. 
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Figura 2 - Diagramas de segmentos corporais 

 
Fonte: Hignett e McAtamney (2000) adaptado por Ligeiro (2010) 

 

A pontuação será considera para os segmentos corporais e quando 

somados são obtidas as pontuações do grupo A (pescoço, tronco, perna) mais um 

adicional de força (Tabela 8). 

Tabela 8 - Grupo A (pescoço, tronco e perna) 

 
Fonte: Adaptado de Hignett e McAtamney (2000) 
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Para o grupo B (braço, antebraço, pulsos) a Tabela 9 dispõe a pontuação 

considerando um adicional de qualidade de pega para totalizar o grupo. 

Tabela 9 - Grupo B (braço, antebraço e pulsos) 

 

Fonte: Adaptado de Hignett e McAtamney (2000) 

 

A pontuação de A e B serão submetidas à Tabela 10 e assim determinará o 

nível de risco e as intervenções ergonômicas necessárias com uma pontuação final. 

Tabela 10 - Tabela C (pontuação final) 

 
Fonte: Adaptado de Hignett e McAtamney (2000) 

 

A pontuação final REBA (Tabela 11) é comparada com os de níveis de risco 

e ação. A escala varia de zero, correspondente ao intervalo de movimento ou 

postura de trabalho aceitável e não necessita de melhorias na atividade até 

pontuação quatro, onde o fator de risco é considerado muito alta sendo necessária 

atuação imediata no posto de trabalho. 
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Tabela 11 - Pontuação Final REBA 

Nível Ação Pontuação final 

REBA 

Nível Risco Ação  

(intervenção após análise) 

0 1 Insignificante Não necessário 

1 2 a 3 Baixo Pode ser necessário 

2 4 a 7 Médio Necessário 

3 8 a 10 Alto Prontamente necessário 

4 11 a 15 Muito alto Atuação imediata 

Fonte: adaptado de Hignett e McAtamney, 2000 

 

Tanto o método REBA e o método RULA são recomentados por vários 

autores, devido sua facilidade de uso e acessibilidade, pode ser usados por 

pesquisadores com diferentes níveis de especialização em ergonomia (CHIASSON 

2012; IMBEAU E FRADET 2004; SHANAHAN. et al. 2013; TAKALA et al. 2010). 

 

2.4.2.4 Taxa de ocupação real-taxa de ocupação máxima – TOR-TOM 

 

O desenvolvimento de avaliação de risco de membros superiores de um 

método de potencial semelhança à equação de NIOSH e foi o grande objetivo de 

Colombini e Occhipint em 1997, na Itália onde iniciou o estudo relacionado a índice 

de risco ergonômico.  

Couto (2006) a aplicação do índice OCRA mostrou que o fator observado de 

ações técnicas por minuto não era uma boa escolha devido à dificuldade de definir o 

que é ação técnica. 

A partir dessas considerações o professor Dr. Hudson de Araújo Couto em 

2006 desenvolveu uma ferramenta de avaliação do risco ergonômico que estabelece 

limites de tolerância e de gerenciamento de soluções em atividades repetitivas. Este 

índice foi desenvolvido considerando os conceitos tradicionais de Tempos e Métodos 

em trabalhos industriais, especialmente a definição do tempo adequado de 

recuperação (COUTO, 2006). 

A nomenclatura TOR-TOM é a relação entre a Taxa de Ocupação Real 

(TOR) do trabalhador em determinada atividade ao longo de sua jornada e a Taxa 

de Ocupação Máxima (TOM) que deveria haver na atividade, segundo as 

características daquele trabalho.  
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A Taxa de Ocupação Real é um dos índices mais frequentemente utilizados 

pelos gestores de produção, também conhecida como taxa de engajamento ou de 

saturação e costuma ser em torno de 85 a 95%, descontados os tempos pessoais e 

eventuais atividades de baixa exigência durante a jornada (COUTO, 2006). 

A Taxa de Ocupação Máxima depende de uma série de fatores, como: o 

grau de repetitividade, a intensidade da força exercida, o peso movimentado, a 

postura ao executar o trabalho, a carga mental, o calor do ambiente, o dispêndio 

energético na tarefa, dentre outros (COUTO, 2006). 

Para medir o índice TOR-TOM é necessário calcular separadamente esses 

índices e efetuar a comparação entre os mesmos obedecendo as medições a seguir:  

• Passo 1 - Cálculo da Taxa de Ocupação Real (TOR) 

Para a definição da TOR será necessário obter a porcentagem da jornada 

em que o trabalho efetivamente está envolvido na realização da tarefa e 

porcentagem de pausas no ciclo de trabalho de acordo com a equação 6. 

 

��
 (%) = 100 − ��
 − ��	 − ��!" (6) 

PPR = Porcentagem de repouso por pausas regulares 

PPC = Porcentagem de pausas curtíssimas  

PABE = Porcentagem de tempo com atividade de baixa exigência 

 

• Passo 2 - Cálculo da Taxa de Ocupação Máxima (TOM) 

 

A metodologia para calcular TOM determina que seja necessário calcular 

duas variáveis e depende do menor valor para ser utilizado. Uma das variáveis é a 

Taxa Ocupação Considerando a Atividade Repetitiva (TOCAR) que é para a 

existência de alta repetitividade, esforços excessivos, posturas inadequadas e carga 

mental. 

A outra variável será a Taxa de Ocupação Considerando o Ambiente físico, 

Metabolismo e Postura (TOCAMP) que é direcionado para existência de fatores 

ambientais como calor, ruído excessivo, vibração, posturas estáticas e alto dispêndio 

energético na tarefa. 

A Equação 7 descreve os fatores necessários para calcular a porcentagem 

do TOCAR. 
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��	�
 (%) = 95 − �
 − �� − ��% − �� − �"" − �	% (7) 

FR = Fator de repetitividade 

FF = Fator de força ao executar tarefa 

FPM = Fator peso movimentado 

FP = Fator postura punho/ombro/coluna 

FEE = Fator de esforço estático 

FCM = Fator Carga mental 

 
Quando se aplica o TOCAR cabe salientar que o resultado máximo será de 

91%, caso a somatória dos fatores de acima desse valor deve ser considerado 91% 

e todos os fatores para serem determinados seguem dados de fluxogramas e 

tabelas (COUTO, 2006). 

Para a definição do fator de repetitividade a Figura 3 esquematiza a relação 

entre o número de peças produzidas no turno de trabalho com a porcentagem de 

tempo das pausas curtas. 
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Figura 3 - Fator de Repetitividade 

 
Fonte: Couto (2006) 

 A Figura 4 mostra a definição do fator força através da avaliação da 

frequência do esforço percebido entre esforço leve, nítido, intenso e muito intenso 

dentro da duração do ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Figura 4 - Fator Força 

 

Fonte: Couto (2006) 
 
 A definição do fator de peso movimentado é dada através da massa 

movimentada pelo trabalhador, onde o peso, distância deslocada e número de vezes 

executado são considerados. A posição do corpo quando realiza este deslocamento 

de peso também é considerada (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Fator Peso Movimentado 

 
Fonte: Couto (2006) 

 
 O fator postura é calculado para a posição do punho, cotovelo, ombro coluna 

e pescoço relacionando o percentual da posição da postura durante o ciclo de 

trabalho. O Quadro 2 apresenta a descrição das posturas e a relação de 

percentagem e pontuação para este fator. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



36 
 

Quadro 2 - Fator de Postura 

 
(continua) 
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(continua) 

 
Fonte: Couto (2006) 

 
 Já o fator para o esforço estático (FEE) é pontuado com a classificação da 

postura e esforço com a caracterização do movimento de acordo com o Quadro 3. 
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Quadro 3 - Definição do Fator de Esforço Estático  

 
Fonte: Couto (2006) 
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Quadro 3 – Definição do Fator de Esforço Estático 
 

 
Fonte: Couto (2006) 

 
A carga mental é considerada dentro das situações características 

apresentadas no Quadro 4 com predominância em atividades industriais e um 

contexto geral. A cada situação sinalizada soma um ponto, até o máximo de 5 

pontos.  
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Quadro 4– Fator de Carga Mental 

 
Fonte: Couto (2006) 

 
Com o valor de TOM determinado poderá ser reduzido em 5% na existência 

de predomínio de grau de dificuldade ou um aumento de 5% quando houver 

predomínio de mecanismos de regulação (COUTO, 2006).  

Após calcular as exigências ergonômicas, aspectos relacionados à atividade 

repetitiva e aspectos relacionados ao gasto de energia, ambiente físico e postura os 
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valores de TOR menos TOM resultaram no índice TOR-TOM (Quadro 5). O Anexo D 

traz a interpretação completa para o índice TOR-TOR. 

Quadro 5- Interpretação dos resultados do índice TOR-TOM 
Resultado  Verificação da Área  Interpretação 

TOR < TOM 

Sem queixas  Resultado esperado 

Com queixas 

• A tarefa não foi analisada num dia típico (foi analisada num 
dia mais fácil); 

• Subavaliação de algum dos fatores, rever: FR, FF, FPM, FP, 
FPE e FCM; 

• Subavaliação dos graus de dificuldade. 
 

TOR = TOM  No limite 
Situação de máxima eficácia, é possível haver algumas 
queixas, entre pessoas mais susceptíveis, ou numa variação de 
tipo de produção, comum em empresas. 

TOR > TOM 
até 5 pontos 

Algumas queixas de 
desconforto, 
dificuldade e fadiga 

Resultado esperado 

TOR > TOM 
de 6 a 10 

pontos 

Queixas de 
desconforto, 
dificuldade e fadiga. 

Resultado esperado 

TOR > TOM 
e inexistência 

de queixas 
  

Pode estar havendo rodízio nas tarefas e esse rodízio tem-se 
mostrado eficiente; 
Seleção natural sob o ponto de vista físico, permanecendo na 
função apenas as pessoas mais aptas; 
Seleção planejada, tendo sido colocadas pessoas fisicamente 
mais aptas; 
Inibição social das queixas (pressão de chefias, trabalhadores 
em período de experiência, terceirizados, prêmio de 
produtividade). 

Fonte: Couto (2006) adaptado por Ligeiro (2010) 
 

O resultado deve ser capaz de ajudar a evidenciar as correções nos postos 

de trabalho não ergonômicos e sempre que possível aumentado à eficácia do 

processo (COUTO, 2006).  

 

2.4.3 Método para Identificar Dor  

Sabe-se que lesões e dores muscoesqueléticas relacionadas com o trabalho 

surgem em tendões, músculos, nervos e outros tecidos moles por meio de ações 

repetidas em sua atividade, onde o corpo está numa posição inadequada por longos 

períodos sem uma pausa (CELIK, et al, 2018). 

Quando são verificadas as perturbações músculo esqueléticas, a dor é um 

sintoma frequentemente observado. A dor é uma experiência subjetiva e identificar a 

sua presença no meio de trabalho e os fatores que a causam são de grande 

importância para tomar as medidas corretivas necessárias e no planejamento 

preventivo para minimizar esse efeito (CELIK, et al, 2018). 
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O método desenvolvido para identificar dor foi elaborado por Corlett e 

Manenica em 1980, um diagrama para indicar partes do corpo onde se localizam as 

dores provocadas por problemas de postura. Esse diagrama consiste na ilustração 

do corpo humano, visto de costas e dividido em 21 segmentos corporais (Figura 5) 

(CORLETT; MANENICA, 1980).  

Figura 5– Diagrama de partes do corpo onde  
se localizam as dores 

 
Fonte: Corlett e Manenica (1980) 

 

A identificação das partes do corpo através de nome e número composto por 

“Escala de avaliação de desconforto/dor corporal”, em que os trabalhadores marcam 

as regiões do corpo onde mais sentiram dores após a execução das atividades de 

trabalho. 

Alves, Melo e Carvalho (2017) descrevem que os sintomas iniciais de dores 

muscoesqueléticas podem aparecer de repente ou podem emergir lentamente 

durante um longo período. O reconhecimento precoce destes sintomas nas fases 

iniciais podem reduzir os danos que afetam a saúde do trabalhador através de um 

tratamento imediato. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa busca fundamentos no campo teórico, tendo por objetivo 

compreender a relação entre a teoria de métodos observacionais e o trabalho prático 

de colaboradores da área industrial. Segundo Turrioni e Mello (2012), a classificação 

de uma pesquisa deve envolver aspectos relacionados à sua natureza, objetivos, 

abordagem e método. 

A abordagem da natureza desta pesquisa é aplicada, pois se caracteriza 

pelo interesse prático, isto é, os resultados sejam aplicados ou utilizados 

imediatamente na solução de problemas que ocorrem na realidade (TURRIONI e 

MELLO, 2012).  

Do ponto de vista do objetivo, a pesquisa é descritiva, visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, questionário e observação sistemática (TURRIONI e MELLO, 2012). 

A abordagem da pesquisa é Quantitativa porque considera que tudo pode 

ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las e requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas.  

Quanto ao método essa pesquisa é Experimental, buscou-se selecionar 

variáveis que causam efeito no objeto de estudo através de instrumentos de medida 

validos e fidedignos e pode ser reproduzido em outras empresas do mesmo 

segmento (TURRIONI e MELLO, 2012). 

 

3.2 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

O planejamento desta pesquisa foi construído com a intenção de 

correlacionar ferramentas que calculam o risco ergonômico em uma área industrial 

que apresenta postos de trabalho com repetição e ocorrências de LER/DORT. Após 

determinar o local de pesquisa de campo (abatedouro/frigorífico de suíno) por meio 

de acessibilidade, foi estruturado o planejamento com todas as etapas (Figura 6). 
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Figura 6 - Planejamento da Pesquisa  

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 
 
Com a apresentação do planejamento de pesquisa ficou evidente todas as 

necessidades do pesquisador dentro da empresa, facilitou a coleta dos dados e o 

cumprimento do cronograma proposto à empresa. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 
 
 

3.3.1 População  
 
  A coleta de dados iniciou com a determinação da população do frigorífico 

estudado com atividade de abate de 3.100 suínos/dia com 1.100 colaboradores que 

atuam em 41 setores produtivos e administrativos.  

Por meio da avaliação dos dados históricos de atestados dos colaboradores, 

para identificar qual o setor que teve a maior recorrência de atestados no período de 

13 meses. Após identificar o setor (população) foram classificados todos os 
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atestados pelo código de identificação de doenças (CID) e queixa do colaborador e 

assim determinou-se a demanda ergonômica dessa população. 

Com a população definida foi aplicado um critério de exclusão dos 

colaboradores que se encontravam no período de experiência (90 dias).  

 

3.3.2 Aplicação do Método Observacional 
 

Com a amostra determinada de 170 colaboradores, que será abordada com 

mais detalhe no próximo capítulo, foram filmados, fotografados e entrevistados por 

um período de dois meses (agosto e outubro/2017). 

A filmagem foi realizada com uma câmera fotográfica (Sony cyber-shot 14.1) 

que contemplou todo o ciclo do posto de trabalho mostrando a postura dos membros 

superiores com visualização detalhada das atividades exercida pelo funcionário, bem 

como o manuseio de suas ferramentas de trabalho.  

A captura de imagem (fotografia) foi efetuada nos momentos em que o 

colaborador apresentou a posturas mais críticas do posto de trabalho analisado e as 

entrevistas foram individuais entre o pesquisador e o colaborador em sua estação de 

trabalho por cerca de 5 minutos. 

O colaborador respondeu na entrevista o quanto de força foi aplicado a cada 

ação realizada na atividade e a localização de dor nas partes do corpo após um dia 

de trabalho. 

 

3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A filmagem, fotografia e entrevista de cada posto de trabalho foram 

analisadas passo a passo para alimentação dos dados que cada método considera 

para determinar o risco ergonômico e assim realizou o diagnóstico das correlações 

das quatro ferramentas (OCRA, RULA, REBA e TOR-TOM). 

 

3.4.1 Método OCRA – Occupational Repetitive Actions 
 

Como descrito no referencial deste trabalho, o Método OCRA é o cálculo para 

o índice de exposição a partir de uma relação entre as ações técnicas atualmente 
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executadas em um turno de trabalho (ATA) e o número de ações técnicas 

recomendadas (RTA).  

O Quadro 6 descreve todos os fatores e como são extraídos dos vídeos para 

determinar o índice de exposição a risco ergonômico OCRA. 

 

Quadro 6 – Fatores para cálculo do índice OCRA 
Fator Calculado Como Calcular? 

Índice 
OCRA Índice OCRA Í����� �	
� = ���


�� 

ATA Ação técnica 
executada ��� = �(�. �) 

F 
Frequência das 

ações (min) 
Através da imagem filmada, contar quantas ações são 
realizadas no período de tempo do ciclo. 

D 
Duração da tarefa 

(min) 
Tempo relativo somente ao trabalho repetitivo. 

RTA Ação técnica 
recomendada 
�� = �(	�. ��� . ���. 
��. ��. �. 
�� . ���) 

CF 
Constante de 
frequência de 

referência 

Constante de 30 ações/min estabelecido por Colombini et 
al.,(2008). 

Fom 
Fator multiplicador 

força 

Entrevista ao colaborador que pergunta o esforço muscular 
percebido em cada ação e convertido a pontuação final (escala 
Borg) para multiplicador de força (Fom). 

Pom 
 

Fator multiplicador 
postura 

Foram observadas as imagens da postura de ombro, cotovelo, 
punho e mão/dedos/pega, considerando o seu tempo de 
duração no ciclo de trabalho e registrará o valor crítico. 

Rem 
 
 

Fator multiplicador 
estereotipia 

Pontuação relacionado ao tempo do ciclo que varia entre 1 a 
0,7. 

Ad 
Fator multiplicador 

fatores 
complementares 

Pontuação relativa à porcentagem de tempo que é executada 
na tarefa varia de 1 a 0,8. 
Ex: uso de equipamento com vibração por 50% do tempo. 

RcM 

 

Fator multiplicador 
períodos de 

recuperação; 

Fator que considera de quanto em quanto tempo há pausas 
(escala de 1 a 0). 

DuM 

 

Fator multiplicador 
duração total do 

trabalho repetitivo 

Fator que considera o total do tempo de trabalho repetitivo 
(escala de 2 a 0). 

Fonte: Autoria própria (2017) 
 

 
 Após analisar todos os postos de trabalho, calcular todos os fatores que 

compõem o Método OCRA, foi possível determinar o risco ergonômico e 

compreender o cenário para frigorífico de suíno para esta ferramenta.  

 

3.4.2 Método RULA - Rapid Upper Limb Assessment 

A observação para determinar o Método RULA é por meio de uma fotografia 

da postura mais exigida no posto de trabalho durante sua atividade.  
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O cálculo da pontuação do RULA pode ser ilustrado pela Figura 7, onde as 

regiões do corpo são divididas em duas partes que são compreendidas entre o 

resultado região A: braço, antebraço e punho e região B: pescoço, tronco e pernas.  

Figura 7 - Esquema de cálculo do índice RULA 

 
   Fonte: adaptado de MCatamney e Corlett, 1993. 

 

Após a pontuação determinada entre a região A e B a última etapa para 

determinar o resultado de RULA foi à pontuação final e assim determinado o nível de 

ação que está associado às intervenções e prioridades ergonômicas para todos os 

postos de trabalho que compõe a amostra. 

  

3.4.3 Método REBA - Rapid Entire Body Assessment 

Para aplicação deste Método seguem os critérios ponderados pelos 

pesquisadores no desenvolvimento da ferramenta REBA (Hignett e McAtamney, 

2000) por meio de uma fotografia da postura mais exigida durante tarefa de trabalho. 

A pontuação por segmentos corporais a Figura 8 apresenta uma folha de 

cálculo para aplicação da ferramenta REBA. 
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Figura 8- Folha de cálculo REBA 

 
Fonte: adaptado de Hignett e McAtamney, 2000. 

 

A pontuação será considera para os segmentos corporais e quando 

somados são obtidas as pontuações do grupo A (pescoço, tronco, perna) mais um 

adicional de força, e grupo B (braço, antebraço, pulsos). Esta pontuação foi 

submetida à pontuação final e assim determinou o nível de risco e as intervenções 

ergonômicas necessárias. 

 

3.4.4 Método TOR-TOM - Taxa de Ocupação Real-Taxa de Ocupação Máxima 

 
A análise para determinar TOR-TOM foi por meio de vídeo, onde os dados 

foram coletas para atender os fatores descritos no Quadro 7 e o parâmetro adotado 

para o cálculo de TOM foi com base no TOCAR devido o perfil dos postos de 

trabalho de frigorífico que apresentarem repetitividade e posturas inadequadas. 

 

 

 

 

 

QUALIDADE PEGA  



49 
 

Quadro 7– Fatores para cálculo TOR-TOM 

Fator Calculado  Como Calcular?  

 TOR Taxa de Ocupação 
Real ��
 (%) = 100 − ��
 − ��	 − ��!" 

PPR 
 

Porcentagem de 
repouso por pausas 

regulares 

Tempo total das pausas (min) divido pelo tempo total da jornada 
de trabalho (min) em porcentagem 

PPC 
 

Porcentagem de 
pausas curtíssimas 

Tempo duração no ciclo dividido pelo tempo total do ciclo. Ex: 
pegar uma caixa plástica para colocar matéria-prima. 

PABE 
 

Porcentagem de 
tempo com atividade 
de baixa exigência 

Tempo durante o ciclo para pegar algum objeto ou fazer uma 
ação diferente da atividade repetitiva. 

 TOCAR 
Taxa Ocupação 
Considerando a 

Atividade Repetitiva 
��	�
 (%)(��%) = 95 − �
 − �� − ��% − �� − �"" − �	% 

FR 
Fator de 

repetitividade 

O fluxograma do Anexo D determina o fator de repetitividade 
considerando a quantidade de peças produzidas no turno e a 
porcentagem de pausa curtíssima. 

FF 
Fator de força ao 
executar tarefa 

O fluxograma do Anexo E determina o fator de força ao executar 
tarefa considerando a quantidade de peças produzidas por 
minuto no turno e a porcentagem de intensidade de força 
aplicada no ciclo. 

FPM 
Fator peso 

movimentado 

Fator que considera o peso da peça multiplicado pela 
quantidade de vezes que foi movimentada e distancia 
deslocada. 

FP 
Fator postura 

punho/ombro/coluna 
Porcentagem de tempo da postura inadequada 

FEE 
Fator de esforço 

estático 
O fator de esforço estático de acordo com a classificação da 
postura e esforço. 

FCM Fator Carga Mental 
 O fator é pontuado de acordo com as situações de carga 
mental. 

- 
Ponderação ao valor 

de TOM 

TOM poderá ser reduzido em 5% na existência de predomínio 
de grau de dificuldade ou um aumento de 5% quando houver 
predomínio de mecanismos de regulação. 

TOR-TOM 
Taxa de Ocupação 

Real – Taxa de 
Ocupação Máxima 

Diferença entre as taxas é a resultando do índice de risco 
ergonômico. 

Fonte: Autoria própria (2017) 
 

Após calcular as exigências ergonômicas, aspectos relacionados à atividade 

repetitiva e aspectos relacionados à postura, os valores de TOR menos TOM 

resultam no índice TOR-TOM que é interpretado considerando se há ou não queixas 

do colaborador (Anexo D). 

 

3.4.5 Diagrama para Identificação da Localização da Dor 

 O método para identificar a dor foi um método subjetivo que consiste em uma 

entrevista com o colaborador, onde foi apresentado um diagrama de um corpo 

dividido em 21 partes codificadas e com vista de costas. 
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A questão apresentada na entrevista foi “Qual ou quais partes do seu corpo que 

você sente dor após o dia de trabalho?”. Todos colaboradores pertencentes à 

amostra foram entrevistados e suas respostas registradas.  

 

3.5 CORRELAÇÃO DOS MÉTODOS ANALISADOS 

 

Após ser calculado o risco ergonômico em cada ferramenta, proposta neste 

projeto, a próxima análise foi a correlação dos dados dentro de uma mesma base de 

escala de pontuação com base em uma Escala Likert com cinco pontos.  

Optou-se pela utilização desta escala porque possibilita uma relação dos 

riscos ergonômicos de cada ferramenta dentro de uma escala ordenada, igualmente 

espaçada e dividida dentro da escala intervalar de 1 a 5, tendo o ponto de risco 

médio igual a 3 (Michaloski, 2011). 

 Através da escala de risco proposta por cada método foram analisadas todas 

as categorias de risco com base na ação proposta e assim distribuído para a nova 

base score de pontuação (escala de Likert)(Tabela 13). 

Tabela 13 - Base Score 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 
A categoria de risco muito alta e alta indica uma necessidade prioritária de 

intervenção ergonômica. Já a categoria risco médio descreve uma situação na 

necessidade de uma investigação mais aprofundada antes de uma decisão é feita 

sobre se as mudanças na estação de trabalho são necessárias.  

Para a categoria risco baixo indica uma situação de trabalho aceitável, onde o 

risco de desenvolver LER/DORT é pequeno e a categoria sem risco não há 

necessidade de intervenções nos postos. 

Quanto ao tratamento dos dados através da estatística, foi aplicada uma 

análise de variância (ANOVA) que analisa diferentes fontes de variância que poderá 
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ocorrer em um conjunto de valores e assim foi determinado se há ou não diferença 

significativa (DANCEY; 2013).  

Segundo Devore (2014), a ANOVA refere-se de maneira ampla a um 

conjunto de situações experimentais e procedimentos estatísticos para a análise de 

respostas quantitativas de unidades experimentais.  

A ANOVA de um fator é usada para testes de hipóteses de três ou mais 

médias populacionais iguais, onde o valor significância menor 0,05 rejeita a hipótese 

nula (H0) e o valor de significância maior 0,05 aceita a hipótese nula (H0) (TRIOLA, 

2008).  

O teste de comparação múltipla usa os pares de médias realizando uma 

comparação entre as ferramentas e Triola (2008) ainda ressalta que não há 

consenso sobre qual é o teste mais utilizado e sugere a comparação de Tukey por 

ser mais utilizado. 

O teste de regressão linear foi realizado para verificar se variáveis 

independentes predizem o resultado de uma variável dependente, checando se o 

risco ergonômico calculado para cada ferramenta prediz uma relação com 

percepção de dor e força aplicada nas tarefas. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA ERGONOMICA 

 
4.1.1 População e Demanda  

Para determinar a população foi realizado um levantamento histórico do 

período de 13 meses (julho 2016 a julho 2017) de atestados dos colaboradores do 

frigorífico de suíno em estudo que identificou o setor que teve mais ocorrência de 

atestados. 

O levantamento demostrou um total de 3223 atestados (100%) com uma 

proporção de 1621 atestados (50,46%) para o setor sala de cortes resultando na 

identificação da população (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Porcentagem de atestados por setor em 13 meses 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

Com a população identificada, os atestados da sala de cortes foram 

estratificados pelo código identificação de doenças (CID) e queixas registradas nos 

atestados e apresentou o seguinte cenário do Gráfico 2. 

 

 

 

 

 



53 
 

Gráfico 2– Porcentagem de atestados por CID e queixas - 13 meses 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 
 

A estratificação identificou que atestados por dor e lesão muscular 

representaram 21,83% (361) dos atestados da sala de corte evidenciando assim a 

demanda muscoesquelética da população. A demanda foi especificada por local da 

dor e ou lesão resultado em membros superiores com 80,33% dos atestados e 

atendendo o primeiro objetivo especifico do estudo como mostra o Gráfico 3. 

Gráfico 3 – identificação da demanda ergonômica 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A sala de cortes é um setor onde a matéria-prima de suíno passa por uma 

linha de desmontagem (cortes) e origina diversas partes do suíno. Os cortes são 

desossados com faça e serras, sendo embalados de forma manual. Este setor 

possui 401 colaboradores que estão distribuídos em 2 turnos de trabalho.  
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O primeiro turno com 233 colaboradores é responsável por 60% da 

produção de cortes diária da empresa, e o segundo turno com 168 colaboradores é 

responsável por 40% da demanda de cortes diária. Dessa forma, optou-se para 

analisar neste estudo o primeiro turno, devido ter mais colaboradores e a presença 

de líderes e gestores no momento da coleta para auxiliar na retirada dos 

colaboradores nas linhas de produção para responder as entrevistas. 

Dentro da população de 233 colaboradores tem-se 28 trabalhadores que 

exercem cargos de liderança, instrutores, higienização e não possuem postos de 

trabalho fixos, mais 35 colaboradores no período de experiência de 90 dias que 

foram excluídos, resultando em uma população de 170 colaboradores.   

 

4.1.2 Caracterização do Local de Trabalho  

O local possui uma área física de 1.250m² mais um piso superior (mezanino) 

de 375m², com temperatura ambiente entre 10 a 12°C e processo produtivo 

posicionado em linha de produção com possibilidade de ajuste a altura da sua base 

de trabalho com a bancada (Figura 9). 

Figura 9– Linha de Produção 

 
Fonte: registrado pela autora, 2017. 

 

Os colaboradores executam suas atividades em linhas distintas 

determinadas pelos cortes desossados em suas bancadas. A Figura 10 demostra a 

subdivisão das linhas de produção dentro da sala de cortes. 
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Figura 10- Subdivisão das linhas de produção na sala de cortes 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Pode-se observar que cada linha do processo gera um corte específico do 

suíno, no mezanino a carcaça chega inteira e é fracionada em grandes cortes que 

resultam em: paleta direita, paleta esquerda, costado (costela), pernil esquerdo e 

pernil direito e são desossadas, pesadas e embaladas. 

 

4.1.3 Descrição da Jornada de Trabalho 

A descrição da jornada de trabalho realizada pelos colaboradores da sala de 

corte (primeiro turno) é composta pela rotina apresentada na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Descrição da jornada de trabalho 

Descrição  Horário  
Entrada Trabalho  06:00 
Pausa (20 min)  07:40 
Pausa (20 min)  09:40 
Almoço (60 min)  12:00 
Pausa (20 min)  14:15 
Término trabalho  15:50 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
Com esta rotina de trabalho o resultado da jornada total é de 590 minutos, 

tempo efetivo de trabalho (tempo total – almoço e tolerância de 10 minutos de 

entrada e saída) de 520 minutos e trabalho repetitivo (trabalho efetivo – pausas) de 

460.  

 

4.2 CÁLCULOS DE RISCO ERGONÔMICO E ANÁLISE COMPARATIVA DAS 

FERRAMENTAS BIOMECÂNICAS 

 

4.2.1 Cálculo de Risco Ergonômico – Índice OCRA 

Através das filmagens com duração mínima de 1 minuto, as informações 

foram extraídas para o cálculo do índice OCRA para os 170 colaboradores 

pertencentes da amostra. A duração da tarefa repetitiva em minutos é idêntica para 

todos os postos bem como o tempo entre as pausas (recuperação). 

Como a ferramenta preconiza o cálculo de índice bilateral (direita e esquerda), 

foi assumido que o índice partiu para análise do membro dominante na execução da 

tarefa. Para o início dos cálculos foi definido a frequência da ação/minuto para todos 

os postos observando quantas ações cada colaborador faz por minuto.  

Pode-se compreender melhor a frequência quando se visualiza o posto da 

Figura 11, onde o operador retira a capa de gordura localizado no corte carré 

iniciando sua atividade pela afiação da faca com as duas mãos, recebeu o carré 

(mão esquerda), cortou a gordura da matéria-prima 6 vezes (mão direita) e devolveu 

a peça para a esteira rolante (mão direita). 
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Figura 11 – Retirar gordura carré 

 
Fonte: registrado pela autora, 2017. 

Observou-se o membro dominante, neste caso de uma pessoa destra com 

um total de ações de 7,25 ações realizadas para um ciclo de 9 segundos que 

resultou em uma frequência de 48,3 ações/minuto (Tabela 15). Com a frequência 

determinada mais a duração do tempo de trabalho repetitivo resultou no número de 

ações técnicas atualmente executadas (ATA) de 22.233. 

Tabela 15– Frequência do posto - Retirar gordura carré 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Para o cálculo do número de ações técnicas recomendadas (RTA) foi 

necessário aplicar uma entrevista para determinar a força aplicada nas ações 

executadas através da escala de Borg e ponderar a resposta de cada ação com o 

tempo exercido e converter para a unidade de medida de fator multiplicador de força 

(Fom). A Tabela 16 apresenta a entrevista realizada com o posto de trabalho (retirar 

a gordura do carré). 
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Tabela 16 – Entrevista escala de Borg e conversão para Fom 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

A postura exercida pelo funcionário foi analisada e classificada dentro das 

premissas do OCRA (Anexo A) gerando um multiplicador de postura que considera o 

movimento escapulo-umerais, movimento do cotovelo, pulso e dedos. Para o posto 

de Retirar gordura do carré a pontuação final ficou em 3 com  multiplicador 

correspondente 1 POm (Tabela 17). 

Tabela 17 – Conversão de pontuação para multiplicador de postura 

 
Fonte: Adaptado de Colombini et al., 2008 
 
O demais multiplicadores são extraídos das relações com tempo do ciclo, 

duração total da tarefa e assim se definiu o RTA e estabelecendo o índice OCRA de 

6,54 que representa um risco muito alto para a atividade do colaborador. 

Com a definição do risco ergonômico para o índice OCRA, este resultado foi 

transformado para a escala Likert de 5 pontos para correlacionar com o resultado 

das demais ferramentas estudas neste projeto. A conversão para a escala Likert 

partiu da divisão inicial do Método de índice ocra que é dividido em 3 faixas de risco 

para a escala com 5 faixas de risco (sem risco, baixo, médio, alto e muito alto).  

A Tabela 18 apresenta a equivalência de índice OCRA para escala de Likert, 

onde a risco leve foi subdivido em riscos baixo, médio e alto. 
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Tabela 18 – Conversão índice OCRA para escala de Likert 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Os critérios para subdividir a faixa de risco leve em 3 faixas de risco foi devido 

as 2 faixas sem risco e risco alto não extrapolaria os pontos extremos da escala de 

cinco pontos. Logo, a faixa de risco leve foi subdividida em 3 faixas iguais. 

 

4.2.2 Cálculo de Risco Ergonômico – RULA 
 
 Para o cálculo de risco ergonômico para o método RULA por meio do 

programa Ergolândia 6.0, onde a postura mais exigida do posto de trabalho foi 

escolhida e os ângulos posturais para os membros do corpo foram analisados.  

Seguindo com o exemplo do posto “Retirar gordura do Carré”, a Figura 12 

demonstra a aplicação do método para a Região A e Região B, e a atividade do 

posto com um tempo de ciclo de 9 segundos demostra repetitividade pela execução 

das ações mais de 4 vezes por minuto.  
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Figura 12– Classificação da postura Região A e Região B para método RULA 

Região A Região B 

  

 
 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Ergolândia 6.0 



61 
 

Após a classificação dos ângulos de postura, o programa Ergolândia gerou 

um relatório com resultado final sinalizando que o posto está em um nível de ação 4, 

onde investigações e intervenções podem ser necessárias (Figura 13). 

Figura 13 - Relatório final posto retirar gordura do carré 

 
Fonte: Ergolândia 6.0  

 
Para a conversão para o Método RULA, a pontuação foi distribuída em 4 

níveis e foi convertida para escala Likert com 5 faixas de risco (sem risco, baixo, 

médio, alto e muito alto). A Tabela 19 apresenta a equivalência de RULA para 

escala de Likert.  

Tabela 19 – Conversão RULA para escala de Likert 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
 

A distribuição da pontuação RULA 5 a 6 (nível 3) foi subdivido em 2 pontos 

para a escala de Likert (risco médio e alto) com base  nas intervenções propostas 
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pelo próprio método que descreve que são necessárias investigações e intervenções 

em um tempo breve e devido a sinalização de intervenção o nível passou para risco 

médio e alto. 

 

4.2.3 Cálculo de Risco Ergonômico – REBA 

O Método REBA também foi calculado através do programa Ergolândia 6.0 

facilitando a análise dos 170 postos estudados. Dando continuidade ao exemplo do 

posto de trabalho que retira a gordura do carré após a avaliação da postura mais 

exigida, os cálculos de REBA resultaram no relatório final de REBA (Figura 14). 

Figura 14– Relatório final posto retirar gordura do carré REBA 

 
Fonte: Ergolândia 6.0 
 

O risco apontado para o posto de trabalho foi 2 que representa um nível 

baixo e aponta uma ação que sinaliza que pode ser analisado. 

A pontuação final de REBA está dividida em 5 níveis, logo a  equivalência do 

risco calculado para REBA foi só distribuído na escala de Likert 5 pontos (Tabela 

20). 
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Tabela 20– Conversão REBA para escala de Likert 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Os demais 170 postos filmados estão disponíveis no Apêndice A com o risco 

calculado de cada ferramenta e a correção com a escala de Likert.  

 

4.2.4 Cálculo de risco ergonômico – TOR-TOM 

A ferramenta TOR-TOM, por se tratar de um método dinâmico, foi 

imprescindível fazer uma análise de vídeo detalhada para a coleta das informações. 

Retomando o exemplo do posto de trabalho, retirar a gordura do carré, para a 

definição de TOR considerou o tempo total de trabalho 100% descontando as 

pausas e almoço em porcentagem (PPR) (Tabela 21). 

 

Tabela 21- PPR 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 As pausas curtíssimas (porcentagem no ciclo) e porcentagem de tempo com 

baixa atividade (porcentagem no turno de trabalho) também são descontadas de 

TOR e se refere a uma ação que não exerce o esforço principal da atividade. Dentro 

dos postos de trabalho de uma sala de corte foi considerado como pausa curtíssima 

a ação de afiar a faca e pegar utensílios/ferramentas para a atividade. 



64 
 

 A Tabela 22 apresenta os dados de afiação da faca para o posto de trabalho 

de retirar gordura do carré para PPC e PABE. 

Tabela 22 – PPC e PABE 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 

  

 Após definido todas as porcentagem de pausas, a taxa de ocupação real 

resultou em 67,25% para o posto de trabalho de retirar gordura do carré (Tabela 23). 

Tabela 23 – Determinação TOR 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 

 A Taxa Ocupação Máxima para a população em estudo é estimada através 

da Taxa Ocupação Considerando a Atividade Repetitiva (TOCAR), que foi calculado 

através dos fatores indicados na Tabela 24. 
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Tabela 24 – TOCAR 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 

 Para finalizar o calculo de TOM, foi necessário ponderar o grau de dificuldade 

do colaborador com mecanismo de regulação propostos por Couto (2006). O Quadro 

8 apresenta algumas considerações para o posto analisado e a cada confirmação é 

somado um ponto. 
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Quadro 8 – Grau de Dificuldade x Mecanismo de regulação 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 

O valor de TOM (TOCAR) determinado teve um acréscimo de 5% devido ao 

predomínio de mecanismos de regulação ser maior que o grau de dificuldade, assim 

a relação de TOR reduzida de TOM resultou no índice de -9,75 (Tabela 25).  

Tabela 25 – TOR-TOM 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 
O resultado de -9,75 representa que TOM foi maior que TOR com queixas de 

dor. Logo, a interpretação para esse índice que há necessidade de medidas 

corretivas para fatores de repetitividade, postura ou força. 

Para a conversão do Método TOR-TOM o resultado final está distribuído em 8 

interpretações que relaciona a diferença de TOR, TOM e queixa de dor. Este índice 

foi convertido para escala Likert com 5 faixas de risco (sem risco, baixo, médio, alto 

e muito alto). A Tabela 26 apresenta a equivalência de TOR-TOM para escala de 

Likert.  
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Tabela 26 – Conversão TOR-TOM para escala de Likert 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

   

A divisão para a escala de Likert foi com base na interpretação que a 

metodologia descreve e com a presença ou não de dor, dentro deste contexto o 

índice calculado sem queixa equivalem à escala sem risco.  

Quando o valor de TOR for igual ao valor de TOM foi relacionado a risco 

baixo, porque a interpretação descreve a possibilidade de haver queixas e os 

demais riscos foram posicionados na escala proposta de acordo com a crescente do 

índice. 

 

4.2.5 Método para Identificar Dor 

Com os dados levantados, o Gráfico 4 representa as respostas dos 

colaboradores para o questionamento de “Qual ou quais partes do seu corpo que 

você sente dor após o dia de trabalho?” em porcentagem. 

Gráfico 4 – Local da dor por membros em porcentagem 

 
Fonte: Fonte: Autoria própria, 2017 

 
  

Através da entrevista de queixas de dor identificado pelo diagrama de 

Corlett, foi realizado um levantamento do cenário de dor para os colaboradores da 
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sala de corte, onde ficou evidente que a presença de dor para os colaboradores 

entrevistados, pois somente 5,98% dos colaboradores não sentem dor no final de 

sua jornada de trabalho. 

Outra observação pertinente à dor é a queixa de 60,29% de dor para os 

membros superiores, que reafirma a demanda identificada para dor e lesão nos 

membros superiores através dos 13 meses de atestados. Este resultado sinalizou 

que a escolha das ferramentas que calculam risco ergonômico para membros 

superiores foi pertinente com a população estudada. 

  

4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após calcular o risco para cada posto de trabalho em cada ferramenta e 

converter para a escala Likert, os dados foram distribuídos de acordo com sua 

porcentagem de risco calculado por ferramentas (Apêndice A). 

Cabe salientar que a necessidade de dispor todos os dados na mesma escala 

numérica se fez importante para a correlação dos dados, pois a ferramenta REBA e 

RULA são metodologias estáticas com análise fotográfica. A pontuação com 

numeração inteira que varia de 1 a 15 para REBA e 1 a 7 para RULA limitadas em 

mínimo e máximo. Já as ferramentas dinâmicas por análise de vídeo, a pontuação 

não possui limites. 

O Gráfico 5 apresenta a distribuição em porcentagem de cada ferramenta 

para uma escala de risco que varia entre sem risco até risco muito alto. 
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Gráfico 5 – Porcentagem do risco ergonômico de cada ferramenta  

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Com esse resultado pode-se observar semelhanças na distribuição dos 

riscos entre as ferramentas estáticas (RULA e REBA), e entre a distribuição de risco 

das ferramentas dinâmicas (OCRA e TOR-TOM).  

Para as ferramentas estáticas (RULA e REBA) as pontuações de risco 

ergonômico ficaram concentradas no risco baixo, RULA apresentou 74,71% e REBA 

resultou em 70,59%. Ambas as ferramentas não obtiveram resultado sem risco 

ergonômico para as estações de trabalho. 

A ferramenta OCRA apresentou risco ergonômico nas cinco faixas de 

distribuição de risco, concentrando em 55,88% em risco muito alto. Já a ferramenta 

TOR-TOM não apresentou postos com risco baixo, e concentrou em risco médio 

para maioria dos postos com 60% do total. 

Roman-Liu et al. (2013) apresentam resultados que convergem com os 

dados deste estudo para a comparação entre OCRA e RULA. Seus resultados 

também comprovam as diferenças nos valores calculados e distribuídos em várias 

zonas de risco. 

Para o tratamento estatístico dos dados, os mesmos foram submetidos a um 

teste de normalidade para a escolha do teste adequado a verificação de diferença 
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significativa dos riscos de cada ferramenta. Por se tratar de um conjunto de dados 

maior que 30 casos, foi adotado o Teste de Kolmogorov-Smirnov que resultou em 

dados normais (Tabela 27). 

Tabela 27 – Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

 
Fonte: software IBM SPSS Statistics v23 
 

Para analisar se há diferença significativa, os dados foram submetidos a 

uma análise de variância entre grupos (ANOVA de um fator). As hipóteses para essa 

análise foram construídas de acordo com os itens abaixo: 

• H0 = Não há diferença de risco ergonômico entre as ferramentas (sig. >0,05) 
• H1 = Há diferença de risco ergonômico entre as ferramentas (sig. <0,05) 

 
A Tabela 28 demonstra a análise estatística da aplicação da ANOVA, 

resultando em um valor de significativo 0 que é menor que 0,05. Logo, aceita-se a 

hipótese H1, representando que há sim diferença de risco ergonômico entre os 

grupos das quatro ferramentas analisadas. 

Tabela 28 - ANOVA 

 
Fonte: software IBM SPSS Statistics v23 
 

Na análise de comparação múltipla para relacionar ferramenta a ferramenta 

ficou evidente as semelhanças e diferenças do resultado analisado para os postos 

de trabalho. A Tabela 29 apresenta os resultados da comparação múltipla com nível 

de confiança de 95%.  
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Tabela 29 - Correlações Múltiplas (Tuckey) 

 
Fonte: software IBM SPSS Statistics v23 
 

Os resultados verificados para os riscos calculados com OCRA e TOR-TOM 

comparados com RULA e REBA demostram que há diferença significativa entre o 

cálculo do risco ergonômico calculado para os 170 postos de trabalho. Já entre as 

ferramentas OCRA e TOR-TOM não há diferença significativa, bem como para 

RULA e REBA. 

A Figura 15 representa o resultado da comparação múltipla demonstrando 

que as ferramentas dinâmicas e as estáticas não apresentaram diferença 

significativa quando verificadas entre si. Porém, quando comparado ferramentas 

dinâmicas com as estáticas pode-se perceber que há sim diferença significativa. 

Figura 15- Resultados da comparação múltipla 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
Ao observar as ferramentas estáticas RULA e REBA, foram verificados uma 

concentração dos riscos ergonômicos em Risco Baixo e não apresentou postos de 
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trabalho Sem Risco ergonômico. No geral, as duas ferramentas RULA e REBA 

possuem uma distribuição da sua pontuação de forma semelhante. 

Os dados encontrados nesta pesquisa para RULA e REBA convergem com 

estudos realizados por Chiasson et al. (2012), que apresentam relações entre risco 

leve ou moderado e inexistência de postos sem risco ergonômico para estudos em 

diversos segmentos produtivos. Kee e Karwowski (2007) relataram uma consistência 

na proporção de presença de risco moderado e ausência de postos sem risco.  

A semelhança dos resultados pode ser explicada por serem ferramentas 

postural e estática que consistem em calcular o risco considerando os parâmetros 

posturais, repetitividade, frequência, peso/força aplicada de risco com a mesma 

ponderação (JONES; KUMAR, 2010). 

Outra característica destas ferramentas que reforça a afinidade dos 

resultados é a forma que a metodologia calcula a repetitividade e a carga das 

atividades, pois repetitividade é alimentada nos cálculos de forma subjetiva, este 

fator é determinado dentro de um intervalo de tempo fixo de mais 4 vezes por minuto 

e a carga também é considerada dentro de intervalos de pesos. 

Em contrapartida, as ferramentas dinâmicas se diferenciaram das 

ferramentas estáticas com um resultado disseminado entre vários níveis de risco e 

por terem uma metodologia que pondera sua pontuação distribuída em vários 

fatores biomecânicos com mesmo peso.  

Chiasson (2012) demonstra em seus estudos que as ferramentas com a 

mesma distribuição da pontuação para o cálculo final de avaliação de risco e leva a 

consideração da percepção do colaborador, pode ser tendenciosa, pois certas 

condições podem levar a valores extremos.  

Um exemplo relatado por Chiasson (2012) está associado ao método OCRA, 

que atribui uma pontuação de 5 ou superior na escala de Borg que um elemento da 

tarefa com uma duração maior do que 10% do tempo total, o fator de força aplicada 

é de 0,01 impactando diretamente no aumento o índice OCRA.  

Já outro ponto importante na aplicação de OCRA e TOR-TOM que reforça a 

similaridade dos resultados de risco ergonômico, foram as considerações exatas do 

tempo real do trabalho repetitivo e as considerações de pausas ou repouso, 

propondo uma análise do risco mais precisa para atividade.  

Na prática, os resultados do risco ergonômico para diferentes ferramentas 

constatou a semelhança da distribuição da pontuação de risco para ferramentas 
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estáticas (RULA e REBA) das ferramentas dinâmicas (OCRA e TOR-TOM). Onde 

REBA e RULA concentrados em 2 pontos de risco e OCRA e TOR-TOM distribuídos 

em vários riscos, porém a escolha do método mais adequado dependerá dos fins 

específicos dos postos de trabalho.  

Takala et al. (2010) argumentam que nenhum dos métodos avaliados será 

universalmente ideal para todos os efeitos, devido à variedade de necessidades do 

usuário e da diversidade de configurações dos postos de trabalho, e salienta que a 

necessidades para a escolha de um método observacional para risco ergonômico 

precisa conter uma validade de conteúdo para exposições mecânicas, a frequência 

e duração dos itens quantificando exposições, como forças externas ou posturas. 

Reforçando o resultado que aponta que o método mais adequado depende 

dos fins específicos, Roman-Liu et al. (2013), que descrevem em seus estudos que o 

pesquisador ou o profissional de ergonomia não deve confiar apenas na avaliação 

de risco, e sim a ferramenta que atenda as necessidades do meio de trabalho.  

Sendo assim, ao selecionar um método dentro dos métodos estudados 

pode-se definir que, quando as necessidades para cálculo de risco ergonômico 

requerem métodos mais ágeis, práticos e simples as ferramentas estáticas como 

RULA e REBA são mais apropriadas.  

Para necessidades de tarefas diversificadas, com considerações da duração 

específica dos tempos repetitivos, frequência, quantificação das exposições de força 

e postura as ferramentas mais robustas e adequadas são as ferramentas dinâmicas 

(OCRA e TOR-TOM). 

O tempo de aprendizado e aplicação das ferramentas apresentou uma 

agilidade para os métodos RULA e REBA, exatamente como preconizam os autores 

Hignett e McAtamney (2000) e MCatamney e Corlett (1993) que, em relação as 

ferramentas dinâmicas OCRA e TOR-TOM, despendem um maior tempo para 

aprendizado e aplicação. 

O tempo de aprendizagem, por exemplo, para métodos dinâmicos (OCRA) é 

significativamente mais íngreme do que os métodos estáticos RULA e REBA 

(TAKALA et. al., 2010). 

Os resultados dos riscos ergonômicos calculados para cada ferramenta 

foram submetidos a uma regressão linear e correlacionando com a percepção de dor 

e força aplicada nas tarefas e o resultado do erro (R2) está apresentado na Tabela 

30.  
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Tabela 30 – Regressão linear 

Ferramenta Risco 
Ergonômico 

Regressão Linear (R 2) 
Risco x Dor  

Regressão Linear (R 2) 
Risco x Força aplicada 

OCRA 0,125 0,278 
RULA 0,018 0,001 
REBA 0,007 0,006 
TOR-TOM 0,597 0,060 
Fonte: software IBM SPSS Statistics v23 

 

O resultado da regressão linear correlacionando Risco ergonômico e Dor 

apresentou uma melhor relação para a ferramenta TOR-TOR devido a o valor 

cálculo de 0,597 e quando correlacionado Risco ergonômico e Força o melhor 

resultado foi 0,278 com os dados da ferramenta OCRA. 

A regressão linear demonstrou que as ferramentas dinâmicas (OCRA e 

TOR-TOM) estão mais apropriadas para aplicação em postos de frigorifico de suíno 

e podem ser escolhidas ponderando os objetivos de análise e as necessidades dos 

postos de trabalho, ajudando a identificar oportunidades de melhoria, redução da 

exposição ao risco ergonômico e como consequência redução de doenças 

muscoesqueléticas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o objetivo geral proposto de identificar a ferramenta (OCRA, RULA, 

REBA e TOR-TOM) que se adapta melhor à realidade de frigorífico de suínos para 

cálculo de risco ergonômico, pode-se afirmar que todas as ferramentas são 

adequadas e podem ser escolhidas ponderando os objetivos de análise e as 

necessidades dos postos de trabalho ajudando a identificar oportunidades de 

melhoria, redução da exposição ao risco ergonômico e como consequência redução 

de doenças muscoesqueléticas. 

A identificação da demanda foi através dos dados coletados em uma linha 

de cortes de frigorífico de suíno devido à presença de maior número de atestados no 

período de 13 meses, confirmando a demanda ergonômica para os membros 

superiores reforçou a escolha dos métodos OCRA, RULA, REBA e TOR-TOM que 

calcularam risco ergonômico através de filmagem e fotografia. 

 A correlação entre as ferramentas ocorreu com a conversão dos resultados 

para a escala Likert de 5 pontos, com aplicação para o tratamento estatístico do 

teste ANOVA, que confirmou a diferença significativa de risco ergonômico entre as 

ferramentas. 

Quando aplicado à comparação múltipla de Tuckey obteve-se que as 

ferramentas dinâmicas e as estáticas não apresentaram diferença significativa 

quando verificadas entre si, porém quando comparado ferramentas dinâmicas com 

as estáticas tornou-se evidente que há sim diferença significativa. 

Aplicando a regressão linear o erro (R2) relacionado do risco ergonômico 

com dor e risco ergonômico com força demonstrou que as ferramentas dinâmicas 

estão mais adequadas aos postos de trabalho do frigorifico de suíno. 

Por fim, o objetivo da correlação das ferramentas biomecânicas para 

frigorífico de suíno, delineado para este estudo foi alcançado com êxito, visto que 

foram relacionados os métodos apropriados em um ambiente específico e podendo 

utilizar as ferramentas dinâmicas OCRA e TOR-TOM de acordo com as 

necessidades dos postos de trabalho. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
  

Deseja-se com o desenvolvimento deste estudo contribuir com o 

entendimento do uso das ferramentas de risco ergonômico. Diante disso, como 

sugestões para trabalhos futuros: 

• Analisar a relação com novas ferramentas observacionais e com listas de 

verificação; 

• Realizar uma correlação entre ferramentas observacionais e diagramas com 

intensidade de dor; 

• Investigar em diversos segmentos produtivos que envolvam repetitividade em 

membros superiores; 

• Estudar as intervenções que cada ferramenta sugere; 

• Implantar as intervenções para comprovar a redução do risco; 

• Correlacionar risco ergonômico e dor muscoesquelética com produtividade. 
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ANEXO A – Modelo sintética para a análise das posturas e da estereotipia com a 
síntese da avaliação efetuada 
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Fonte: Colombini et al (2008) 
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ANEXO B – Região A: braço, antebraço e punho 
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Fonte: MCatamney e Corlett, 1993 
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ANEXO C - Região B: pescoço, tronco e pernas 
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Fonte: adaptado de Hignett e McAtamney, 2000. 
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ANEXO D – Interpretação do resultado TOR-TOM 
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Fonte: Couto (2006) 
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APÊNDICE A – Postos de Trabalho versus risco ergonômico de cada ferramenta 
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