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O setor frigorífico exerce grande relevância na economia brasileira, 

requerendo pesquisa constante para otimização dos processos e 

redução dos impactos na saúde e segurança dos trabalhadores do 

setor. O advento da tecnologia oferece uma grande variedade de 

possibilidades, dentre elas a utilização da colaboração entre robôs e 

humanos, conhecidos como robôs colaborativos. Alinhado a esta 

possibilidade, o presente estudo sugere uma ferramenta que fornece 

subsídios para a tomada de decisão quanto ao potencial de utilização 

de robôs colaborativos em postos de trabalho de frigoríficos, 

abrangendo critérios técnicos, econômicos e ergonômicos em sua 

avaliação.  
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1. Introdução 

O setor de frigoríficos é conhecido como um dos mais relevantes para a economia brasileira, e 

a demanda pela produção de carne está aumentando no país. No entanto, as condições de 

trabalho neste setor são reconhecidamente precárias. Esse cenário exige a otimização dos 

processos industriais e a configuração de novos ambientes de trabalho, com foco na segurança 

e conforto dos trabalhadores. A indústria está ganhando força hoje com avanços tecnológicos 

que combinam cada vez mais o trabalho humano com a robótica nas linhas de produção. No 

segmento de sistemas robóticos industriais, existe uma tendência à adoção de sistemas de 

colaboração homem-robô, nos quais máquinas e pessoas compartilham o mesmo espaço de 

trabalho. Diante do exposto, existe a necessidade de um sistema integrado de avaliação de 

postos de processamento de carnes capaz de identificar aqueles com maior potencial de 

automação, bem como a configuração mais adequada de robôs colaborativos a serem 

implantados na linha de produção, a fim de substituir o esforço físico e as atividades repetitivas 

e que indique o custo-desempenho da substituição.   

Este artigo apresenta os resultados do desenvolvimento de uma ferramenta que visa contribuir 

para o estudo da viabilidade da inserção de robôs colaborativos em linhas produtivas de 

frigoríficos, facilitando o processo de tomada de decisão e a modernização do setor para 

indústria 4.0.  

1.1Setor de frigoríficos / Produção de carnes no Brasil 

Segundo dados do MAPA, apenas no ano de 2016 foram realizados mais de 230 milhões abates 

de bovinos, 36,5 milhões de suínos e 5,5 bilhões de aves. Ainda, conforme dados da Associação 

Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), no período de janeiro a dezembro de 2018 foram 

exportados mais de US$ 6,5 bilhões de dólares em carne bovina e derivados. Em relação a carne 

suína, o Brasil é o quarto maior exportador mundial (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, 2011).  

Conforme projeções do MAPA e da Embrapa, a produção de carne tende a aumentar ainda mais 

pelos próximos 3 anos, e as estimativas projetam um quadro favorável para as exportações 

brasileiras. Essa tendência de aumento na produção de carne requer aumento na capacidade 

produtiva de frigoríficos. Isto posto, estima-se tanto a ampliação dos parques fabris, quanto a 

otimização dos processos industriais de processamento de carnes, fatores diretamente 

relacionados ao aumento da eficiência do processamento de carne. Aliada ao aumento no 

consumo, as indústrias do mundo passam por uma modernização de processos e maquinários, 

a chamada Indústria 4.0 (Lasi, 2014). 
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A missão básica que justifica a adoção de inovações tecnológicas é principalmente melhorar a 

posição competitiva (Mohanty & Venkataraman 1993). Nessa direção, a coexistência de 

humanos e robôs parece uma solução promissora que permite compartilhar locais de trabalho e 

tarefas, causando um efeito de sinergia da precisão, repetibilidade e força do robô com a 

inteligência e a flexibilidade do ser humano (Michalos, Makris, Tsarouchi, Guasch, 

Kontovrakis & Chryssolouris, 2015). Os sistemas de interação entre robôs e humanos são 

caracterizados como compartilhamento de espaço de trabalho, que pode ou não ocorrer ao 

mesmo tempo, dependendo de sua função. Em ambas as categorias, os operadores humanos e 

robôs são capazes de executar tarefas individuais ou cooperativas. Esses sistemas podem ser 

ainda categorizados, dependendo do nível de interação. O robô e o operador humano poderiam 

ter uma tarefa e área de trabalho comuns, uma tarefa compartilhada e uma área de trabalho ou 

uma tarefa comum e uma área de trabalho separada (Figura 1). No segundo caso, quando o 

operador humano e o robô compartilham tarefas e espaço de trabalho, a relação entre eles é 

discreta (Michalos et al., 2015).  

Figura 1 - Taxonomia de tarefas e espaços de trabalho colaborativos humano-robô 

Fonte: Autores. 

No que se refere a adoção de robôs colaborativos, estudos têm sido realizados sobre simulação 

e programação desses robôs em diversas indústrias (Pieskä, Kaarela & Mäkelä, 2018), e 

abordagens baseadas em otimização têm sido propostas para maximizar a recompensa global.  

1.2. Inserção de robô colaborativo no posto de trabalho 

A robótica colaborativa é uma mudança de paradigmas. Comumente chamados de cobots, uma 

contração de colaboração e robô, em inglês, refletem o objetivo da tecnologia: máquinas com 

recursos semelhantes a robôs que podem colaborar com segurança com os trabalhadores em 
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linhas produtivas. Esta tecnologia permite mais interação entre homem e máquina, ampliando 

as possibilidades de trabalho (TEIXEIRA et. al, 2019). 

Atualmente, o setor frigorífico conta com poucas opções de robôs, sendo que estes, além de não 

serem colaborativos, necessitam de alto investimento para implantação e de linhas 

completamente automatizadas. Todavia, robôs colaborativos já se encontram em uso no ramo 

alimentício (Iqbal, Khan & Khalid, 2017; Purnell & GIFHE, 2013), e estudos apontam para a 

tendência de aplicação no segmento frigorífico (Aplin, 2015). 

Com a Indústria 4.0 tornando-se realidade, há uma preocupação em relação ao seu impacto 

sobre a gestão da saúde e segurança ocupacional. Iniciativas de integração devem combinar 

análise de tarefas, avaliação dinâmica de riscos ocupacionais, análise de carga de trabalho e 

ferramentas de gerenciamento de habilidades (Badri, Boudreau-Trudel & Souissi, 2018).  

Estudos referentes à alocação de tarefas de fabricação para operadores humanos e robôs 

colaborativos concentram-se principalmente na determinação e minimização de riscos de 

segurança relacionados à interface homem-máquina. Essa segurança depende de alguns fatores: 

execução precisa da apreciação de riscos, seleção de robôs com as funções de segurança 

apropriadas, controle de velocidade, limitação do movimento do robô, estabelecimento de 

distância mínima de separação, detecção de colisão, evitar colisão potencial, requisito 

tecnológico e ergonômico (Bdiwi, Pfeifer & Sterzing, 2017; Michalos et al., 2015).Os requisitos 

de segurança dos sistemas de robôs industriais colaborativos e do ambiente de trabalho são 

definidos na norma ISO/TS 15066: 2016. As orientações sobre operações colaborativas de 

robôs industriais são definidas nas normas ISO 10218‑1 e ISO 10218‑2 (ISO 10218–1: 2011).  

A colaboração entre humanos e robôs deve ser otimizada levando-se em conta os fatores 

relacionados ao comportamento humano, cansaço e possíveis erros humanos (Stadnicka & 

Antonelli, 2019). Todavia, as evidências científicas também têm pontado para considerar as 

questões ergonômicas nessa integração (Pearce, Mutlu, Shah, & Radwin, 2018;  Arvidsson et 

al., 2012). 

As condições de trabalho em frigoríficos são reconhecidamente precárias (Arvidsson et al., 

2012; Figueredo & Longen, 2018). Nesse sentido, a Norma Regulamentadora (NR) 36, 

conhecida como NR dos Frigoríficos, busca a prevenção e a redução de acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais, por exemplo com adequação e organização de postos de trabalho, adoção 

de pausas, gerenciamento de riscos, disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) adequados e rodízios de atividades. 
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Assim, ao inserir robôs nas linhas produtivas de frigoríficos, tem-se a possibilidade de realocar 

trabalhadores de ambientes insalubres (alta umidade e baixa temperatura) e de risco, para 

ambientes mais saudáveis, que apresentam menores riscos e impacto à saúde, bem como alocar 

aos robôs a realização de tarefas que exijam esforço físico ou e/ou repetitivo, fazendo com que 

os trabalhadores assumam atividades mais nobres e de maior qualificação.   

 

2. Procedimento metodológico 

A construção ferramenta para análise da viabilidade de instalação de robôs colaborativos em 

frigoríficos foi dividida em três passos principais, conforme a figura 2. 

Figura 2 – Etapas da construção da ferramenta. 

 

Fonte: Autores. 

  

A identificação de fatores que devem ser considerados para inclusão de robôs colaborativos em 

linhas produtivas é uma etapa informacional e conceitual do projeto. Nesse sentido, foi 

considerado que a análise de tais fatores deveria se aproximar ao máximo da realidade dos 

postos de trabalho.  

Por isso, decidiu-se pela realização de um estudo de caso em um frigorífico, previsto no passo 

1, visto que, segundo Gil (2002), um estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. Yin (2015), ainda, 

considera o estudo de caso como o delineamento mais adequado para investigação de um 

fenômeno. 

franciele.b.mendes
Realce
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A equipe realizou uma visita, com duração de três dias, em um frigorífico de suínos no estado 

de Santa Catarina, para mapear os pontos de atenção para as análises de possível automação 

com o uso de robôs colaborativos. A equipe é composta por dois Especialistas em Ergonomia, 

três Engenheiros de Segurança do Trabalho e um Engenheiro representante de uma empresa de 

Automação Industrial. Durante a visita, foi observado todo o processo produtivo e realizada 

análise dos documentos disponibilizados pelo setor de Segurança do Trabalho do frigorífico. 

Para apoio na decisão de qual posto de trabalho seria utilizado para simulação em laboratório 

para possível inserção de um robô colaborativo, foi utilizada uma matriz de decisão, onde os aij 

representam o desempenho das alternativas i segundo os critérios j.  

Na matriz, as alternativas se referem aos postos de trabalho do frigorífico e os critérios são 

relacionados tanto aos requisitos para inserção do robô, abrangendo tanto as limitações de 

hardware do robô colaborativo disponível, o UR 10 da Universal Robots (2018), quanto ao 

custo benefício da implantação. Essa matriz serviu para levantar, dentre todos os postos de 

trabalho, aqueles em que há possibilidade da inserção do robô colaborativo. 

No passo 2, foram coletados dados parametrizados com auxílio de um sistema de captura de 

movimentos, e foi aplicada a ferramenta de análise, a qual está embasada no checklist do anexo 

B da NBR ISO 11228-3 para verificação dos critérios ergonômicos, e conta também com os 

critérios de caráter técnico e econômico. 

Para elaboração da ferramenta de análise, optou-se por dividi-la em três pilares: técnicos, 

econômicos e ergonômicos. 

Os fatores técnicos tiveram um total de dezesseis perguntas, destas, quatro determinam a 

viabilidade da análise. Estas últimas são baseadas no alcance do robô (1,3 metros), na 

temperatura do local de operação, na possibilidade de adequação do layout em caso de 

necessidade de alcance superior ao máximo previsto pelo robô e no peso do produto a ser 

manipulado. Havendo viabilidade para análise são respondidas as demais perguntas, que tem 

como objetivo a coleta de dados para a simulação do uso do robô. 

Os fatores econômicos se referem a possibilidade de replicação da solução robótica em outras 

plantas, ao nível de complexidade de automatização do processo, ao número de pessoas que 

atuam no posto de trabalho e o número de turnos que o posto de trabalho está em operação. 

Para cada pergunta dos fatores técnicos e econômicos foi estipulada uma pontuação, com a 

finalidade de estabelecer um ranking entre os postos de trabalho avaliados. Aqueles com maior 

pontuação e maior risco ergonômico identificado serão os mais recomendados para a 

automatização por meio do uso de robô colaborativo. 

franciele.b.mendes
Realce

franciele.b.mendes
Realce

franciele.b.mendes
Realce

franciele.b.mendes
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No que se refere aos fatores ergonômicos, as perguntas foram elaboradas com base no checklist 

do anexo B da NBR ISO 11228-3, que tem o objetivo de orientar a avaliação de risco na 

movimentação manual de cargas leves em alta frequência de repetição. O estudo utilizou a 

avaliação de risco que consta no anexo citado, classificando-os em verde, amarelo e vermelho, 

que determina que o risco geral é baixo quando se encontra na zona verde e alto na zona 

vermelha. 

Dentre todos os postos analisados, apenas 4 atenderam aos critérios estabelecidos e são 

passíveis da inserção do robô colaborativo. 

No terceiro passo do estudo, será realizado a simulação da automatização de tais postos de 

trabalho. 

2.1. Resultados e discussão 

Durante a visita realizada foi possível entender melhor o funcionamento do frigorífico, 

visualizar os diversos processos de abate e processamento de carne, e vislumbrar os postos de 

trabalho em termos de espaço físico, condições de trabalho e cadência, de forma a iniciar o 

mapeamento de pontos de atenção para as análises de possível automação com o uso de robôs 

colaborativos. 

A partir das observações, constatou-se que muitas das aplicações que podem ser desenvolvidas 

dentro do setor frigorífico são semelhantes a protótipos e aplicações já implementadas pela 

empresa de automação participante do projeto em indústrias de segmentos como bebidas e 

alimentos, automotivo, bens de consumo e farmacêutico. Contudo, o setor frigorífico apresenta 

desafios e restrições bastante particulares, tais como a temperatura de operação e do ambiente, 

umidade, variabilidade na geometria das peças de carne, movimentação e afiamento das lâminas 

para o aproveitamento máximo de carne. 

O robô parte deste estudo é o UR 10 da Universal Robots, que deve se situar em uma 

temperatura de trabalho de 0 a 50°C, tem um alcance máximo de 1300 mm, e suporta a carga 

máxima de 10 kg. Devido a estas restrições, muitos postos de trabalho do frigorífico não são 

passíveis da utilização do robô. 

Através dos dados obtidos na visita ao frigorífico, montou-se uma matriz de decisão que foi 

alimentada da seguinte forma:  

 Os critérios considerados para avaliação, posicionados na primeira linha da matriz são 

referentes tanto a requisitos sobre a possibilidade de automatização quanto ao custo 

benefício. Tais fatores foram considerados na etapa 1 do projeto para o estudo de 

viabilidade de inserção de um robô colaborativo em uma das linhas produtivas do 
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frigorífico. Foram considerados: Produtividade (ton/hora e ton/homem), tempo de 

execução da atividade (min), repetitividade da atividade (ciclos de trabalho), número 

de trabalhadores em cada turno, custo hora homem (R$), equipamento/ferramenta 

utilizado, peso do equipamento/ferramenta (kg), área de realização da atividade (m²) e 

temperatura do ambiente (°C). Considerou-se que o frigorífico tem foco nos 

industrializados, que têm maior valor agregado.  

 As alternativas, posicionadas na primeira coluna à esquerda, foram os postos de 

trabalhos analisados. Inicialmente foram elencados os seguintes postos de trabalho: 

Desenforme de presunto, sacaria, dobra da embalagem de presunto, salga, pistola de ar 

para pele de salame, corte e retirada dos defumados da vara, retirada de gordura e 

toucinho com faca circular, retirada da sacaria do presunto com faca. 

Dentre os postos de trabalho analisados, quatro foram considerados passíveis de modificação 

pela inserção do robô colaborativo: Desenforme de presunto, Pistola de ar para pele de 

salame, Dobra da embalagem de presunto e Corte de retirada dos defumados da vara. 

Com o objetivo de validar a ferramenta, como previsto do passo 2, foi realizada uma segunda 

visita ao frigorífico. Deste modo foi possível constatar que a ferramenta não apresentou 

dificuldades de interpretação inclusive por profissionais que não são especialistas em 

ergonomia e/ou automação industrial. 

Os dados coletados serão utilizados para realização da simulação do uso do robô em ambiente 

virtual, a qual tem por finalidade validar a para aplicações futuras. 

A ferramenta proposta contribui para análise do posto de trabalho em frigorífico por uma 

equipe multidisciplinar, contribuindo para redução da incidência de acidentes e lesões em 

frigoríficos, permitindo a identificação dos postos de trabalho com maior potencial de 

automatização. 

A implantação bem-sucedida de um robô colaborativo, tem, entre outras premissas, requer 

conhecimento profundo do processo produtivo; o uso de uso de uma ferramenta estruturada 

tem potencial de colaborar com a melhor compreensão do processo. O objetivo da ferramenta 

é permitir uma análise global dos riscos ergonômicos, da inserção dos fatores técnicos no 

processo e no atendimento das necessidades econômicas. O uso desta ferramenta de análise de 

postos de trabalho para verificação do potencial de automatização não substitui as demais 

ferramentas existentes para análise ergonômica. 

Por fim, a ferramenta contribui para a introdução de tecnologias de ponta, possibilitando a 

modernização dos parques fabris frigoríficos, embarcando-os na era 4.0. 
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3. Conclusão 

Esse estudo permitiu estruturar uma ferramenta para ser utilizada na análise de postos de 

trabalho em frigoríficos, tendo como principal objetivo possibilitar a identificação de postos 

com potencial de automatização. 

A junção da análise dos aspectos ergonômicos, técnicos e econômicos em uma única 

ferramenta fornece aos tomadores de decisão subsídios consistentes para implementação de 

um robô colaborativo em uma única coleta de dados. 

Propõem-se a continuidade de novas pesquisas para complementar a ferramenta, incluindo 

outros aspectos, entre eles a correta designação de tarefas, atendimento das questões de 

segurança, criação de procedimentos de trabalho e controle de qualidade sistemático. 
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