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Resumo: ESTE ARTIGO TEM COMO OBJETIVO ANALISAR CONDIÇÕES DE
CONFORTO, POSTURAS E MOVIMENTOS NA ÁREA DE DESOSSA DE UM
FRIGORÍFICO DE CARNE BOVINA. AFIM DE QUE O ESTUDO SE
CONCRETIZASSE, FORAM UTILIZADOS OS MÉTODOS ERGONÔMICOS
OWAS E RULA. PARA O USOO DESSES MÉTODOS REALIZOU-SE UMA
ANÁLISE
ERGONÔMICA
DO
TRABALHO
(AET)
APLICANDO
CONHECIMENTOS DA ERGONOMIA PARA ANALISAR, DIAGNOSTICAR E
CORRIGIR UMA SITUAÇÃO REAL DO POSTO DE TRABALHO. A PARTIR
DOS RESULTADOS OBTIDOS PELAS ANÁLISES, NOTOU-SE QUE HÁ UMA
GRANDE NECESSIDADE NA REDUÇÃO DO PERÍODO EM QUE O
OPERADOR PERMANECE EM PÉ. PERCEBEU-SE, TAMBÉM, QUE HÁ UM
GRANDE NÚMERO DE POSTURAS INADEQUADAS DE MÃOS E BRAÇOS.
ASSIM, PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS FORAM SUGERIDAS PARA QUE
POSSAM SER ANALISADAS PELA ORGANIZAÇÃO, PODENDO OU NÃO
SER ACOLHIDAS PELA MESMA.
Palavras-chaves: ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO, OWAS, RULA,
FRIGORÍFICO
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THE STUDY OF THE POSITIONS AND
MOVEMENTS IN THE AREA OF
DESOSSA IN REFRIGERATING ONE OF
BOVINE MEAT
Abstract: THIS ARTICLE HAS AS OBJECTIVE TO ANALYZE CONDITIONS OF
COMFORT, POSITIONS AND MOVEMENTS IN THE AREA OF DESOSSA
OF ONE COLD STORAGE ROOM OF BOVINE MEAT. SIMILAR OF THAT
THE STUDY IF IT MATERIALIZE, ERGONOMIC METHODS OWAS AND
RULA HAD BEEN USSED. FOR THE USE OF THESE METHODS AN
ERGONOMIC ANALYSIS OF THE WORK WAS BECOME FULLFILLED
(AET) APPLYING KNOWLEDGE OF THE ERGONOMICS TO ANALYZE, TO
DIAGNOSIS AND TO CORRECT A REAL SITUATION OF THE WORK
RANK. FROM THE RESULTS GOTTEN FOR THE ANALYSES, ONE
NOTICED THAT IT HAS A GREAT NECESSITY IN THE REDUCTION OF
THE PERIOD WHERE THE OPERATOR REMAINS IN FOOT. ONE
PERCEIVED, ALSO, THAT IT HAS A GREAT NUMBER OF INADEQUATE
POSITIONS OF HANDS AND ARMS. THUS, PROPOSALS OF
IMPROVEMENTS HAD BEEN SUGGESTED SO THAT THEY CAN BE
ANALYZED BY THE ORGANIZATION, BEING ABLE OR NOT TO BE
RECEIVED BY THE SAME ONE.
Keyword: ERGONOMIC ANALYSIS OF THE WORK, OWAS, RULA, COLD STORAGE
ROOM
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1. Introdução
A busca por melhores níveis de qualidade de vida no trabalho é uma atividade
indispensável do ponto de vista da saúde física e mental dos funcionários inseridos no
ambiente laboral. A desatenção com fontes potencialmente causadoras de problemas na rotina
de trabalho pode levar a diversos eventos indesejados como a insatisfação, a fadiga, os
acidentes ou as doenças ocupacionais. Segundo Defani & Francisco (2006), os números de
queixas ocupacionais são em sua grande maioria consequência dos movimentos repetitivos
realizados durante a jornada de trabalho e, muitas vezes, agravados pela falta de ergonomia no
ambiente e a inexperiência para realização das atividades.
Uma área de conhecimento amplamente voltada para melhorias através da adaptação
do trabalho ao homem consiste exatamente na Ergonomia. Esta, segundo Iida (2005),
contribui para a promoção e bem estar das pessoas e, consequentemente, a eficácia dos
sistemas nos quais elas se encontram envolvidas. Para este autor, suas aplicações podem
auxiliar na redução da fadiga, do estresse, dos erros e dos acidentes, durante o relacionamento
do homem com o sistema produtivo. Dentre os eventos indesejados tratados pela Ergonomia,
encontram-se os casos de lesões advindas de posturas inadequadas e esforços repetitivos ou
intensos. Um ramo produtivo particularmente afetado por tais problemas é a indústria
frigorífica, a qual apresenta índices particularmente expressivos de doenças ocupacionais ou
acidentes, ficando atrás em números somente da indústria de fabricação de óleos e gorduras
vegetais, conforme os dados fornecidos pela previdência social. (BRASIL, 2007)
Devido à grande ocorrência de acidentes no setor frigorífico, diversos estudos dirigemse a este setor na busca da redução dos mesmos. Walger (2004), por exemplo, demonstrou
que no abate de frangos evidencia-se a sobrecarga em função da alta taxa de ocupação e a
repetitividade, sendo essas condições que ocasionam traumas cumulativos. Delwing (2007),
diz que dor nos braços, pernas e coluna é o registro que mais aparece em sua pesquisa, o que
pode estar associado ao trabalho repetitivo em posição estática. Dessa forma, pode-se
constatar a importância e necessidade de trabalhos que visem compreender como são as
posturas recorrentes nas atividades laborais diárias na indústria frigorífica. Dois exemplos de
métodos úteis neste sentido são o OWAS (Ovako Working Posture Analysing) e o RULA
(SystemRappid Upper Limb Assessment), desenvolvidos respectivamente, por Karhu, Kansi e
Kuorinka (1977) e McAtamney e Corlett (1993).
Considerando-se os aspectos apresentados acima, o presente artigo se propõe a
analisar as condições de conforto em um posto de trabalho da área de desossa em um
frigorífico de carne bovina, com vista à proposição de melhorias ergonômicas. Para isso, é
feito o uso dos métodos de análise ergonômica, denominados OWAS e RULA. Espera-se,
dessa forma, obter a redução dos riscos à saúde e um melhor desempenho dos funcionários.

2. Revisão bibliográfica
Ao contrário das outras ciências cujas origens se perdem no tempo e no espaço, a
Ergonomia surgiu formalmente como ciência somente nos anos sessenta. Suas aplicações,
perceptíveis desde tempos remotos pela modificação de utensílios para melhorar a vida diária
do homem, começaram a ganhar caráter científico e notoriedade a partir da segunda grande
Guerra Mundial.
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Segundo Abrahão et. al (2009), para compreender o desenvolvimento da ergonomia
deve-se inseri-la no período pós-guerra, onde nessa época indústrias buscavam elevar a
produção apesar da notória escassez de trabalhadores qualificados e do seu limite de matériaprima. Assim, o mesmo afirma que desde os primórdios de sua história a ergonomia buscou
desenvolver projetos e pesquisas com ênfase na aplicação de conhecimentos já disponíveis em
fisiologia e psicologia e também para o estudo do dimensionamento humano no ambiente de
trabalho.
Muitos são os conceitos encontrados para a Ergonomia, sendo que de um modo geral
todos carregam em si a idéia de que o trabalho deve se adaptar ao homem, consistindo essa
adaptação em uma otimização do sistema Homem-Trabalho. No Brasil, a Associação
Brasileira de Ergonomia define a Ergonomia como o estudo das interações das pessoas com a
tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem
melhorar, de forma integrada e não-dissociada, a segurança, o conforto, o bem estar e a
eficácia das atividades humanas (ABERGO, 2010).
Um dos pontos importantes cobertos pela Ergonomia é exatamente a análise dos
postos de trabalho, em que se verificam coisas como o tempo gasto em uma operação, o
índice de erros e acidentes, a postura e os esforços físicos exigidos dos trabalhadores para que
se possa ver como um posto de trabalho deve ser arranjado e dimensionado, para ser eficiente.
Esta é uma unidade produtiva envolvendo um homem e o equipamento que ele utiliza para
realizar o trabalho, bem como o ambiente que o circunda (IIDA, 2008). O homem, neste
contexto, se encontra sujeito às condições de trabalho que podem se revelar de diversas
formas como, por exemplo, as Lesões por Esforços Repetitivos (LER). Esta atinge os tendões,
músculos, nervos, ligamentos, podendo comprometer os membros superiores, a região
escapular, pescoço e provocando paralisação de movimentos dos dedos, mãos, braços, como
também a perda de sustentação. Conforme Dul & Weerdmeester (2004), as atividades de
transporte e levantamento de peso apresentam riscos ergonômicos devido a um alto índice de
esforço físico exigido dos trabalhadores. Entre os diversos tipos de postos de trabalho
associados com recorrentes problemas de LER, pode citar-se o caso especial encontrado em
frigoríficos, que acarreta grande número de doenças devido à série de movimentos repetitivos
e posturas inadequadas.
Visando buscar melhorias na indústria frigorífica, Silveira (2008) aplicou
metodologias de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para identificar problemas no setor
de desossa de um frigorífico de carne. Neste caso, ela identificou que metade dos operadores
não se sentiam confortáveis durante seu trabalho e a maior parte deles apresentavam
desconforto/dor nos membros superiores. Já Sant’na e Walger (2001), por sua vez,
analisaram a situação de um posto de trabalho em um frigorífico de aves relacionando a
postura à atividade. Neste caso, eles evidenciaram a ocorrência de Contração Muscular
Estática (CME) decorrente do trabalho em pé. Além disso, os autores identificaram que a
ocorrência de movimentos repetitivos dos membros superiores causava um desconforto
pronunciado aos trabalhadores. Em ambos os trabalhos os autores apontam a importância de
se realizarem estudos ergonômicos com foco na redução do conforto. Aplicações deste gênero
são auxiliadas fortemente pelo uso de técnicas de análise nos moldes do método OWAS e do
método RULA, explicados a seguir.
O método OWAS tem suas primeiras aplicações no final dos anos 70. Segundo Iida
(2005), este método foi inicialmente proposto por pesquisadores finlandeses visando permitir
a análise de posturas de trabalho na indústria siderúrgica. A sistemática de aplicação do
OWAS se baseia na análise de determinadas atividades em intervalos variáveis ou constantes
4
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observando-se a frequência e o tempo despendido em cada postura. O registro pode ser
realizado através de vídeo acompanhado de observações diretas. Nas atividades cíclicas deve
ser observado todo o ciclo e nas atividades não cíclicas um período de no mínimo 30
segundos.
Para o uso do OWAS, inicialmente divide-se a atividade realizada no posto de trabalho
em várias fases. Posteriormente, procede-se a análise das posturas relacionadas às costas,
braços, pernas, ao uso de força e a fase da atividade que está sendo observada, sendo
atribuídos valores e um código de seis dígitos. O primeiro dígito do código indica a posição
das costas; o segundo, posição dos braços; o terceiro, das pernas; o quarto indica
levantamento de carga ou uso de força e o quinto e sexto, a fase de trabalho. Não são
considerados aspectos como vibração e dispêndio energético.
O método RULA, por sua vez, foi desenvolvido por McAtamney e Corlett, em 1993,
podendo ser considerado como uma adaptação do método OWAS, acrescido de outras
variáveis como força, repetição e amplitude do movimento articular. No mesmo, as posturas
são enquadradas de acordo com desvios dos membros, pescoço e tronco em relação a suas
posições neutras. São também considerados aspectos como o peso das cargas erguidas, o tipo
de esforço muscular (dinâmico ou estático) e a forma como os membros inferiores estão
posicionados. O conjunto de scores obtidos na análise fornece com base no uso de tabelas
padronizadas o nível de ação a ser seguido para o posto sob estudo, de forma similar aos
procedimentos adotados no caso do OWAS. Segundo Iida (2005), este método é mais
indicado para analisar a sobrecarga concentrada no pescoço e membros superiores. Ele utiliza
diagramas para facilitar a identificação das amplitudes de movimentos nas articulações de
interesse, sendo que permite uma análise mais precisa dos trabalhos sujeitos a predominância
de CME.
Ao observar conjuntamente os métodos OWAS e RULA, percebe-se certa
complementariedade entre os mesmo. Neste sentido, o OWAS traz uma proposta de análise
mais simples e que se ajusta bem a esforços intensos e manutenção de cargas maiores. O
método RULA, por seu turno, oferece oportunidade de posições adicionais que não são
contempladas pelo método OWAS. Devido a este aspecto e ao maior nível de detalhamento
das posturas, o RULA acaba por contribuir em circunstâncias onde há maior predominância
de CME, e onde o OWAS não permitiria identificar eventuais demandas ergonômicas. A
Figura 1 traz um comparativo entre as classes utilizadas por ambos os métodos, as quais serão
utilizadas para o presente estudo.

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

OWAS
Postura normal, nenhuma ação se faz
necessária.
A carga da postura é levemente
prejudicial, ações para mudar a postura
deveriam ser tomadas em um futuro
próximo.
A carga da postura é claramente
prejudicial, ações para mudar a postura
deveriam ser tomadas o mais breve
possível.
A carga da postura é extremamente
prejudicial, ações para mudar a postura

RULA
(score 1 ou 2) Postura aceitável, se não for
mantida ou repetida por longos períodos de
tempo.
(score 3 a 4): Postura a investigar e poderão ser
necessárias alterações.

(score 5 a 6): Postura a investigar e alterar
rapidamente.

(score 7): Postura a investigar e alterar
urgentemente.
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devem ser realizadas imediatamente.
FIGURA 1 – Comparativo entre as classes usadas pelos métodos OWAS e RULA.

3. Proposta metodológica
Para alcance dos objetivos propostos neste trabalho, lançou-se mão do modelo
proposto por Iida (2005), o qual sugere que se divida a AET em cinco passos, sendo eles a
análise da demanda, a análise da tarefa, a análise da atividade, a formulação do diagóstico e,
por fim, as recomendações ergonômicas. Para o presente trabalho, optou-se por realizar as
etapas de tal sorte que alguns passos da metodologia inicialmente proposta por Iida (2005)
foram realizados concomitantemente, conforme pode ser verificado pela Figura 2.
Etapas de realização da Pesquisa

Modelo proposto por Iida (2005)

1. Visita às instalações da empresa e análise de seu processo
produtivo e suas tarefas

Análise da Demanda e Análise da
Tarefa

2. Identificação junto aos gestores dos postos com maiores
reclamações de desconforto por parte dos funcionários
3. Coleta de informações diretamente no posto de trabalho
4. Análise do posto de trabalho (aplicação dos métodos OWAS
e RULA)
5. Proposições de melhorias

Análise da atividade e Formulação
do Diagnóstico

Recomendações Ergonômicas

FIGURA 2 – Metodologia proposta e sua associação com o modelo de AET proposto por Iida (2005).

A visita às instalações e a análise do seu processo produtivo contemplou visitas in loco
no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2010. Esta etapa permitiu adquirir conhecimento
sobre o processo e possibilidade de trabalhar nele. Durante as visitas, foram realizadas
entrevistas informais visando conhecer o sistema global de produção, também foram feitas
observações assistidas das tarefas desenvolvidas pelos funcionários do posto de trabalho para
obtenção de dados como subsídios para a etapa seguinte da pesquisa. Nesse ponto identificou
junto aos gestores quais postos com maiores reclamações de desconforto por parte dos
funcionários. Os dados levantados deram subsídios para a formulação de uma estratégia que
resultaria, futuramente, em um plano de melhoria.
A seguir, procedeu-se à coleta de informações diretamente no posto de trabalho. Neste
ponto, realizaram-se entrevistas junto aos funcionários do posto crítico sob análise. Também
foram feitos registros por meio de filmagens e fotografias, os quais serviram de material de
análise na etapa seguinte do trabalho. O passo seguinte consistiu na aplicação dos métodos
OWAS e RULA, através das análises dos métodos identificaram-se os potenciais problemas
ergonômicos, que demandariam proposições de melhorias à empresa em questão. A
implantação das melhorias propostas ficou a critério da empresa e não foram contempladas no
âmbito deste trabalho.
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4. Resultados
O local onde se desenvolveu o presente estudo consiste em um frigorífico localizado
na cidade de Bagé, na região sul do Rio Grande do Sul. Sua estrutura física pode ser
considerada a maior no sul do país, se consideradas conjuntamente suas onze plantas, as quais
atendem tanto o mercado interno, quanto o mercado externo, contemplando neste último mais
de setenta países. O processo de produção dentro da unidade em questão inicia-se nos currais,
onde os animais são alimentados e tratados até que estejam em condições adequadas para
serem abatidos. O período em que os animais permanencem neste local serve também como
uma espécie de quarentena, para detectar eventuais problemas sanitários.
Logo após o abate, os animais são pendurados em ganchos e movidos por meio de
trilhos. Na sequência, são retiradas a pelagem destes e suas vísceras, em duas etapas
denominadas miudezas e triparias. Em seguida, na etapa denominada corte, procede-se à
separação do tronco do bovino em duas partes através de um corte no sentido de sua coluna
vertebral. Após a etapa de corte, a carne dos animais segue para as câmaras de maturação,
onde permanece por vinte e quatro horas até atingir a temperatura ideal. Uma vez passado este
tempo, verifica-se o nível de acidez da carne, o qual é usado como elemento determinante
para a sua exportação ou uso no mercado interno. Antes da carne ser encaminhada para a
desossa e cortes menores, ainda executa-se um corte intermediário no sentido longitudinal da
metade do corpo do animal, dividindo-o nas chamadas metade traseira e dianteira. Após este
corte, a carne permanece resfriada por mais de doze horas antes de ser enviada para a próxima
etapa do processo.
Prosseguindo, encontra-se o posto de trabalho estudado o qual consiste na desossa,
sendo feita ora na parte dianteira, ora na traseira, obtidas da etapa anterior do processo. Neste
ponto, a carne é desossada e, em seguida cortada em porções menores, as quais são embaladas
e expedidas conforme as exigências de cada cliente. As etapas do processo são apresentadas
sucintamente na Figura 3.

FIGURA 3 – As macro etapas do processo de produção.

No posto de desossa o operador recebe o traseiro, o qual contém um dos pernis do
bovino e metade da bacia do animal chamado na empresa por cadeirinha. Neste ponto
procede-se gerando uma sequência de atividades, divididas num total de cinco fases,
conforme apresentado na Figura 4.
Fase
01
02

Atividade
Esperar pernil
Cortar pernil

03
04

Empurrar pernil
Cortar/puxar
cadeirinha

05

Puxar pernil

Descrição da atividade
Permanência em pé do operador, aguardando uma nova peça para desossa
Execução de movimentos de incisões profundas e superficiais na peça para
retirada de partes indesejadas
Empurra a peça para o próximo posto de trabalho
Execução de incisões grandes e profundas no entorno do osso, concomitantes a
esforços largos e elevados no sentido vertical para baixo, visando soltar a
cadeirinha do pernil
Puxar um novo pernil provindo do posto de trabalho a montante do posto
estudado

FIGURA 4 – Fases da atividade de desossa.
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A partir da análise com o método OWAS, verificou-se que durante a atividade de
desossa e no que diz respeito ao seu tronco, 56% do tempo o operador permanece ereto, 25%
inclinado, 5% ereto e torcido e 13% inclinado e torcido. Ou seja, extendendo essa constatação
para a jornada de trabalho do operador, pode-se afirmar que ele permanece aproximadamente
uma de suas oito horas diárias de jornada de trabalho em uma posição relativa à classe 2, do
OWAS, demonstrando que ações para mudar a sua postura devem ser tomadas em um futuro
próximo.
No que diz respeito aos braços, 54% do tempo o funcionário permanece com ambos
abaixo dos ombros, já 34% permanece com um braço no nível ou acima dos ombros e 13%
fica com dois braços no nível acima dos ombros. Novamente, esses dados revelam uma
situação de classe 2, com mudanças necessárias em um futuro próximo uma vez que o
operador permanece pelo menos uma hora em sua jornada de trabalho com os braços em
posição desfavorável.
Com relação à posição das pernas, 79% do tempo o trabalhador permanece em pé com
ambas as pernas esticadas, 12% em pé com o peso de uma das pernas esticadas, 8% em pé ou
agachado com os dois joelhos dobrados e 1% em pé ou agachado com um dos joelhos
flexionado. Referindo-se ao esforço devido à carga, 84% do tempo o funcionário faz um
esforço com cargas de até dez quilos, 10% de dez a vinte quilos e 6% acima de vinte quilos.
Ao observar as fases específicas da atividade realizada pelo operador, pode-se notar
que durante a fase de puxar o pernil, ele não exerce tanto esforço quanto na fase de empurrálo, fazendo com que durante a primeira dessas duas fases ele atinja a categoria 2, enquanto na
segunda isso não acontece. A fase que se mostra mais crítica é a de puxar/cortar a cadeirinha,
onde o operador permanece pelo menos 20% de seu tempo em posturas que alcançam a classe
4. Os dados abordados anteriormente podem ser melhor compreendidos pela Figura 5.

FIGURA 5 – Resultados obtidos através do método OWAS.

Observados conjuntamente, os dados obtidos pelo método OWAS revelam que em
grande parte do tempo (39%), o operador permanece em combinações de posturas que lhe
colocam em classes 2 ou maiores. Analisando somente as classes 3 e 4, este permanece 16%
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de sua jornada em combinações críticas, isso equivale a mais de um hora por dia em
combinações posturais que demandam melhorias urgentes. Com relação a atividade 4, o
trabalhador permanece 18% de sua jornada diária, contendo 12% de combinações de posturas
críticas. Verifica-se assim, a extrema importância de dar ênfase a situações como essa, pois se
comparado esses dados diários com relação a um mês de trabalho, isso se torna prejudicial à
saúde do sujeito, que pode sofrer lesões músculo-esqueléticas, resultando em afastamentos
futuros.
Com a obtenção dos dados através do método RULA, verificou-se que em momento
algum o trabalhador atingiu a Classe 1. Nas classes 2, 3 e 4, ele permanece, respectivamente,
20%, 70% e 10% de sua jornada de trabalho, conforme apresentado na Figura 6. Isso
demonstra que em pelo menos 80% de sua jornada diária de trabalho, o operador apresenta
posturas que demandam investigação urgente, bem como a realização de mehorias imediatas
de sua condição laboral.

FIGURA 6 - Resultados obtidos através do método RULA.

Em suma, tanto o método OWAS quanto o método RULA indicaram a necessidade de
ações para investigação e implantação de melhorias imediatas. Percebe-se, pelos resultados
obtidos na aplicação destes métodos, que o RULA levou a avaliações mais criteriosas das
condições laborais, as quais o operador está sujeito.

5. Proposições de melhorias
Com base nos resultados obtidos anteriormente, notou-se que há uma necessidade na
redução do período em que o operador permanece em pé. Assim, sugere-se o uso de uma
cadeira especial do tipo semissentado, conforme apresentado na Figura 7. O uso dessa cadeira
permite ao operador reduzir em até 36% os períodos em que permanece em pé, referentes aos
intervalos compreendidos entre a saída e a chegada de peças para desossa. Como resultado
obtém-se a provável redução da fadiga muscular nas costas e nas pernas, e a consequente
melhoria nas condições de trabalho e consequentemente no desempenho.
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FIGURA 7 – Cadeira para o uso do operador.

Durante a análise percebeu-se ainda que há um grande número de posturas impróprias
de mãos e braços, conforme mostrado na Figura 8. Sendo assim, sugeriu-se à empresa em
questão que formasse um grupo para verificar modelos de facas diferenciadas para cada tarefa
executada, bem como buscar dispositivos alternativos para execução da desossa com posturas
ergonomicamente mais adequadas. Os efeitos dessas ações se revelariam pela melhoria do
desempenho do operador em suas atividades rotineiras de trabalho, afinal a execução das
tarefas se tornaria mais fácil, segura, com maior qualidade e menor esforço.

FIGURA 8 – Operador em postura inadequada de mãos e braços.
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6. Considerações finais
O presente artigo tinha por objetivo analisar as condições de conforto em um posto de
trabalho da área de desossa em um frigorífico de carne bovina. Para este fim, utilizou-se os
métodos de análise ergonômica do trabalho denominados OWAS e RULA e, com base nos
resultados obtidos, propôs-se melhorias ergonômicas.
A pesquisa alcançou seus objetivos no momento em que revelou não só prevalências
ergonômicas importantes de caráter postural e procedimental, como também apontou aspectos
relevantes para a implantação de melhorias no posto estudado. Adicionalmente, a pesquisa
revela pelos dados obtidos que as atividades em uma indústria frigorífica podem apresentar
grandes demandas de melhorias ergonômicas. Estas demandas associadas às posturas ou
atividade inadequadas estão presentes não só no posto estudado, mas também podem ocorrer
em outros pontos do processo produtivo.
Cabe ainda ressaltar que o presente estudo pode ser estendido a outros pontos do
processo de abate e corte de carne bovina. Os ganhos provenientes podem se revelar
facilmente na forma de qualidade de vida dos operadores e aumento do desempenho das
operações.
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