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ABSTRACT 
This article is a partial result of a study about the operation of forestry machines. We have 
observed that joystick operators are exposed to muscular problems. We produced 
diachronic, synchronic and structural analysis in order to have a better understanding of 
the context in which the component was created and is used nowadays. We expect that in a 
near future further studies may be accomplished to improve the working conditions of the 
forestry workers. 
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1. Introdução 

A área de concentração ‘Projeto de Produto’  do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção (PPGEP) da Universidade Federal de Santa Maria caracteriza-se 
por ser uma área inter e multidisciplinar na qual profissionais como engenheiros mecânicos, 
civis, químicos e de produção, entre outros, identificam, idealizam, analisam, planejam, 
projetam, desenvolvem e até, desenham produtos ou sistemas de produtos industriais, em 
particular aqueles destinados aos serviços na agroindústria e hospitalares. Neste trabalho 
decidimos pelo estudo de um produto na agroindústria.  

Entende-se por agroindústria, a indústria nas suas relações com a agricultura ou 
dependências desta, ou seja, a indústria que beneficia matéria-prima oriunda da agricultura 
(BATALHA, 1997). O Rio Grande do Sul e a região de Santa Maria, tem sua economia 
fortemente fundamentada na agroindústria, sendo que, em 1995, esta atividade, 
correspondia a 35% do PIB (Produto Interno Bruto) do estado. 

Dentro da agroindústria podemos focalizar a silvicultura florestal, que é a ciência que 
tem por finalidade o estudo e a exploração das florestas. O modelo de colheita florestal ao 
longo dos anos foi-se alterando e adequando-se às novas necessidades geradas por volumes 
crescentes e por exigências ambientais. Desde o início a exploração florestal buscou 
sistemas com alto grau de mecanização. 
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Em um estudo feito por nós em 1997 sobre a operação de descasque mecanizado de 
madeira, analisamos descascadores móveis onde havia sido adaptada uma grua no trator 
para auxiliar na atividade de alimentação da máquina. Observamos que o operador do 
conjunto trator-descascador, além de comandar os movimentos do trator, também era 
responsável pela manipulação das manoplas da grua. Durante sua jornada, o operador 
manipulava as manoplas 2400 vezes. 

Devido à grande repetitividade destes movimentos de extensão e supinação dos 
dedos, mãos, punhos e braços, estes trabalhadores podem sofrer de “síndrome da dor 
regional”  (conhecidas como D.O.R.T: doença osteomuscular relacionada ao trabalho, ou 
L.E.R.), que se caracteriza pela incapacidade funcional, causada primordialmente pelo uso 
dos membros superiores em tarefas que envolvem movimentos repetitivos ou posturas 
forçadas. Segundo ATTEBRANT (1997), os estudos de tempos e movimentos mostram 
que a duração, por dia, da operação com alavancas de controles varia de máquina para 
máquina, mas em forwarders (trator equipado com uma lança telescópica em cuja a 
extremidade possui um cabeçote de corte e processamento) o trabalho com controles é de 
30 a 50%  do total de 8-12 horas trabalhadas por dia, e cada sucessão de movimentos dura 
só um minuto ou dois; já em harvesters (trator com um área de carga e uma grua hidráulica 
telescópica para fazer o carregamento), os braços e mãos são comprometidos em operações 
das alavancas em até 90-95% das horas trabalhadas. 

Em função dos fatos verificados anteriormente, achou-se por bem fazer algumas 
análises, cujo os resultados poderão servir de base e/ou orientar em futuros estudos. 

 
 

2.  Joystick - alavanca de comando 
 

Sabe-se que a industria silvicultural tem sofrido uma racionalização do número de 
empregados nos últimos 40 anos, os empregados diminuíram de 80.000 para 30.000 entre 
1950 e 1988, este número tende a decrescer, enquanto que a produtividade expressa em 
m3/homem-dia aumentou em 7,6 vezes (ATTEBRANT, 1997). 

O aumento em produtividade do trabalho é devido em grande parte, à introdução de 
máquinas (harvester, forwarders e etc.) que hoje somam aproximadamente 5000 somente na 
Suécia (ATTEBRANT, 1997). 

 Essas novas máquinas são operadas por alavancas de comandos chamadas joysticks. 
Segundo MURRELL (1979), joystick é uma alavanca que trabalha em duas dimensões e é 
utilizada quando é requerido o controle simultâneo e continuo em duas dimensões ou para 
múltiplas operações. 

Com a crescente informatização destes sistemas operacionais, um ponto a destacar é a 
dificuldade no aprendizado de seu manuseio e a dificuldade pela necessidade de uma 
manutenção especializada.  

Pelo fato de ser uma tecnologia até certo ponto recente, existem pontos nos quais as 
informações disponíveis são reduzidas, como por exemplo no que diz respeito à adaptação 
dos comandos as mãos; da manutenção; da durabilidade do sistema; e resultados dos 
problemas causados às mãos, dedos, braços, ombros e pescoço. 

 
2.1. Análise diacrônica 
 

Na análise diacrônica foi feito um levantamento histórico do produto em estudo. A 
primeira vez em que foi citada a importância das alavancas de comandos foi no ano de 1831 
quando o inglês Mr. Goldsworthy Guney (seu nome é ótimo: gold em inglês é ouro e 
worthy: é valioso) operou uma enorme e eficiente carruagem motorizada destinada ao 



 
 

3 

transporte de passageiros, no trajeto entre Londres e Bath. Uma gravura da época trazia no 
seu verso uma descrição dos comandos da máquina: “o operador do engenho senta-se à 
frente com duas alavancas-hastes, uma com a qual comanda as duas rodas-guias para virar e 
dirigir a carruagem, e a outra a sua mão direita conectada ao tubo de vapor pelo qual ele 
regulava a velocidade de movimento do veículo” . 

Através do levantamento histórico colhido, podemos notar que a partir do século 
XIX, com a criação das primeiras máquinas autopropelidas, os comandos de alavancas tem 
tido um grande desenvolvimento tecnológico. Passaram de mecânicos para hidráulicos e/ou 
elétricos; de ferro para plástico e/ou alumínio; de grandes dimensões para pequenas; e 
também um mesmo comando passou a ser responsável por varias funções, como por 
exemplo, uma alavanca utilizada em um autocarregável (forwarder) que tem a função de 
abaixar e levantar o braço hidráulico da máquina assim como a função de abrir e fechar a 
grua que está localizada na extremidade desse braço. 

No Brasil, somente em 1985, quando foram introduzidas as primeiras máquinas 
florestais mais sofisticadas, as alavancas de comandos passaram de hidráulico para elétro-
eletrônicos. Com o desenvolvimento da tecnologia florestal cada vez mais estas máquinas 
vêm se tornando indispensáveis para facilitar o trabalho do homem no campo e se tornando 
mais complexos. 

O desenho abaixo é uma reprodução resumida do exercício de análise diacrônica dos 
joysticks e teve como objetivo auxiliar na compreensão e contextualização do problema. 
(figura 01) 

 
FIGURA 01 - Análise diacrônica dos joysticks 
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2.2. Análise sincrônica 
Na análise sincrônica do produto foi feito um reconhecimento do universo do produto 

em estudo nos dias de hoje. 
A indústria silvicultural tem sofrido uma grande evolução em relação à mecanização 

florestal nos últimos tempos; com a introdução, na década de 80, de Feller-Buncher 
(tratores acumuladores que podem ser de tesouras ou serra) e de Skidder (tratores 
arrastadores que podem ser equipados com garras ou correntes), e na década de 90 com os 
harvesters (processadores) e forwarders (autocarregáveis). 

Com a introdução destas novas máquinas ocorre um aumento na produtividade, 
porém a racionalização pode ser associada a problemas de ergonomia. Para os trabalhadores 
florestais, as tarefas manuais pesadas foram substituídas por longos períodos de operação 
de alavancas que acabam causando problemas musculo-esqueléticos e até mesmo problemas 
psicológicos.  

O universo das alavancas de comandos tipo joystick é grande, somente no site da 
Internet foram encontrados pelo menos 20 páginas com diferentes tipos de joysticks 
florestais. Algumas características dos produtos existentes são: 
• Ergonomia: dos tipos de manejo, que podem ser fino ou grosseiro; 
• Vida útil: varia de 7,6 a 2 anos (uso de 24 horas); 
• Manutenção: este é um dos principais problemas pois sua manutenção é feita 
principalmente por empresas estrangeiras (americanas, finlandesa, suecas); 
• Aplicação: máquinas com altas tecnologias, harvesters, forwarders. 

Na figura abaixo procuramos sintetizar alguns dos mais relevantes aspectos que foram 
considerados na análise sincrônica. O setor ‘Ergonomia’  mereceu em nossa análise a maior 
atenção, seguido de ‘Facilidade de manutenção’ e a ‘Vida útil’  e ‘Possibilidade de 
aplicação’ do componente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 02 - Análise sincrônica dos joysticks 
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2.3. Análise estrutural 
 A análise estrutural serve para reconhecer e compreender os tipos e o número dos 
componentes, subsistemas principais de montagens, tipologia de uniões e tipo de carcaça de 
um produto, para que futuramente possamos conciliar com as mudanças sugeridas. 
 As alavancas de comandos, são constituídas basicamente de duas partes (figura 03): 
manoplas, objeto que através do seu movimento é definida a ação a ser realizada; e a base 
da manopla: local onde ficam os subsistemas eletrônicos e/ou mecânicos responsáveis pela 
transmissão dos comandos para o computador da máquina e também pela fixação de todo o 
conjunto à máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03 - Análise estrutural dos joysticks 
 
 

3. Resultados e discussão 
  As máquinas e equipamentos que realizam atividades florestais parciais tendem a ser 
cada vez mais sofisticados, de tal forma que se pode dizer que a colheita da madeira no 
Brasil se tornará totalmente mecanizada. A mecanização reduz a ocupação da mão-de-obra 
e poderá causar desemprego, mas por outro lado, espera-se que criará melhores condições 
de trabalho comparada com as atuais. 
 Um dos componentes das máquinas utilizadas na colheita florestal que tiveram uma 
grande evolução nos últimos anos foram os joysticks, passaram de simples alavancas para 
equipamentos altamente sofisticados. As partes que tiveram uma maior evolução foram as 
manoplas, evolução no tipo de manejo, e também uma evolução nos seus subsistemas 
eletrônicos que passaram a ser tão sofisticados que só empresas estrangeiras detém o 
domínio sobre a manutenção destes equipamentos. 
 Apesar de toda a evolução destes equipamentos, estão surgindo cada vez mais 
estudos sobre os possíveis problemas enfrentados pelos operadores dos joysticks, entre eles 
os estudos feitos por ATTEMBRANT (1997), GRESTEN (1996) e MEDEIROS & 
FAGUNDES (1997), onde os principais problemas são relatados e atribuídos aos 
constantes, repetitivos e limitados tipos de movimentos executados pelos operadores. As 
principais áreas do corpo afetadas são os dedos das mãos, braços, ombros e pescoço. 
 Dentro do panorama atual, a questão das melhorias dos joysticks deve ser encarada de 
forma ergonômica e escalonada, isto é, as melhorias devem visar em um primeiro momento 
solucionar os problemas mais marcantes que foram apontados durante a pesquisa: forma, 
vida útil e manutenção componentes eletrônicos. 
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 Espera-se que, num futuro próximo, se possa começar o trabalho com as demandas 
mentais dos operadores que são cada vez mais altas, e passarão a ter mais importância que 
as demandas de trabalhos mecânicos. Uma estratégia sugerida por Attembrant, para reduzir 
os problemas músculo-esquelético, é reduzir a duração de operações de alavancas tendo um 
time de operadores com habilidades múltiplas. 
 O setor florestal brasileiro tem grandes problemas para a absorção de tecnologias 
mais avançadas pois o mercado é pequeno comparado com outros países. Resta então às 
empresas florestais duas alternativas: a primeira, é a importação de equipamentos e 
componentes; e a segunda é a criatividade dos técnicos do setor em desenvolver, adaptar ou 
redesenhar máquinas ou equipamentos agrícolas para atender a atividade florestal. Caberá a 
estes técnicos o difícil trabalho de encontrar alternativas, juntamente com os trabalhadores, 
para reduzir ao mínimo os problemas que serão enfrentados pelos trabalhadores florestais. 
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