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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante diversas tarefas da vida diária e na execução da maioria das 

habilidades esportivas o ser humano deve manter seu equilíbrio postural enquanto 

realiza outra tarefa, como, por exemplo, no movimento dos membros superiores 

durante a manipulação de objetos, buscando constantemente a correta integração 

entre os movimentos manuais e o controle postural (PAPAXANTHIS, POZZO & 

SCHIEPPATI, 2003; PATLA, ISHAC & WINTER, 2002; SILVA, SOUSA, LIMA & 

TEIXEIRA, 2004). A oscilação do corpo durante o movimento manual pode ser 

prevista ou compensada posteriormente ao início do movimento por diferentes 

mecanismos de ajuste, incluindo movimentos voluntários, reflexivos (GATEV, 

THOMAS, KEPPLE & HALLETT, 1999; SLOBOUNOV & NEWELL, 1996), e ajustes 

posturais antecipatórios (APAs). A magnitude dos ajustes posturais é dependente da 

previsão da perturbação gerada por fontes externas, por exemplo, movimentação da 

base de apoio (MOORE, RUSHNER, WINDUS & NASHNER, 1988; NASHNER, 

1976, 1977), ou internas, gerada pelo próprio sujeito durante a execução de 

movimentos voluntários (KOLLMITZER, ODDSON, EBENBICHLER, GIPHART & 

DeLUCA, 2002; LIMA, LIMA, TEIXEIRA & CORRÊA, 2006; SOUSA, 2006; 

TOUSSAINT, MICHIES, FABER, COMMISSARIS & VAN DIEËN, 1998). O 

conhecimento a respeito do comportamento do sistema nervoso para manter o 

equilíbrio postural durante a realização de ações manuais, especialmente quando a 

tarefa é executada perante imprevisibilidade de algum parâmetro, ainda apresenta 

lacunas na literatura. Isto pode ser devido à diversidade de tarefas investigadas e à 

alta variabilidade de comportamento e estratégias possíveis. 

A interação do controle postural com movimentos manuais diante da 

incerteza de condições foi investigada por MARTIN, TEASDALE, SIMONEAU, 

CORBEIL e BOURDIN (2000). A tarefa consistia em um movimento manual 

direcionado a um alvo, localizado à frente dos sujeitos, com maior velocidade 

possível. O alvo era um ponto luminoso, que tinha sua posição modificada de forma 

inesperada em algumas tentativas após o início do movimento do sujeito. Com a 

mudança de posição a distância do alvo em relação ao sujeito também era alterada. 

Os resultados indicaram que a incerteza sobre a alteração do alvo após o inicio do 
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movimento promoveu maior flexão do quadril. Os autores indicaram que o sistema 

nervoso central parece adotar uma estratégia de segurança, pois com o acendimento 

inicial do alvo mais próximo ao sujeito, se houvesse alteração seria para o alvo mais 

distante, o que exigiria maiores correções. Assim, a incerteza sobre parâmetros do 

movimento parece ser um fator crítico utilizado pelo sistema nervoso central para 

indicar as correções posturais durante o movimento de apontar. 

LIMA et al. (2006), empregando uma tarefa manual de elevação de uma 

massa, verificaram a influência da incerteza dos parâmetros do movimento voluntário 

no controle postural. Os sujeitos eram requisitados a manter a postura ereta bipodal 

sobre uma plataforma de força durante a elevação de uma caixa de madeira 

posicionada em uma mesa à sua frente, através da preensão bimanual e flexão dos 

cotovelos e ombros. A tarefa era realizada em duas condições: previsível, em que os 

sujeitos conheciam a massa da caixa; e imprevisível, na qual os sujeitos eram 

informados de que a massa da caixa poderia ser mantida, aumentada ou diminuída 

entre as tentativas. Os resultados demonstraram que a amplitude de deslocamento 

do centro de pressão (CP) antero-posterior foi maior para a condição imprevisível e 

para a massa mais leve. Portanto, estes dois fatores, imprevisibilidade da massa e 

redução da mesma, causaram maior intervenção no controle postural, indicada pela 

amplitude do CP.  

Outros fatores que têm sido indicados em investigações prévias estão 

relacionados à integração entre controle postural e manual, e a influência das 

tentativas anteriores na seleção dos ajustes posturais. Evidências têm sido 

apresentadas de que mesmo na situação em que a perturbação é imprevisível ocorre 

alteração no controle postural ao longo das tentativas (MOORE et al., 1988; 

NASHNER, 1976, 1977). PAVOL e PAI (2002), utilizando a tarefa de levantar de uma 

cadeira apoiando os pés em uma plataforma que poderia ser inclinada, verificaram a 

utilização de APAs para reduzir a probabilidade de perda de equilíbrio. Para o bloco 

em que a inclinação da plataforma ocorreria em todas as tentativas foi identificado 

aumento significativo de APAs da segunda para a terceira tentativa. No bloco misto, 

no qual poderia ocorrer a oscilação da plataforma, foi encontrada uma estratégia 

intermediária, com uso de APAs que reduziam a probabilidade de perda de equilíbrio 
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acontecendo ou não a perturbação. Esses achados indicam que o planejamento do 

movimento é influenciado pela tentativa imediatamente anterior.  

TOUSSAINT et al. (1998) investigaram o controle postural em uma tarefa 

de elevação de uma massa a partir do chão que poderia ter sua magnitude 

desconhecida pelo sujeito. A ação era realizada através da preensão bimanual em 

três condições: na primeira condição havia apenas uma massa leve; na segunda 

após duas tentativas com massa alta esta era reduzida; e na terceira a massa era 

reduzida após quatro tentativas. As alterações de massa não eram informadas aos 

sujeitos. Os resultados indicaram que o pico de deslocamento do CP foi diferente 

para as três condições, aumentando da primeira para a terceira condição. A 

velocidade de deslocamento do CP foi menor para a primeira condição, sem 

alteração da massa. O aumento do número de tentativas prévias à redução da 

massa promoveu para esta última tentativa aumento dos APAs comparados à 

tentativa com massa reduzida após duas tentativas. Este comportamento indicou que 

os APAs são realizados com base nas tentativas anteriores. Esses ajustes, portanto, 

eram inadequados quando a massa era alterada, sendo reforçados com o aumento 

do número de tentativas realizadas com a mesma massa antes da alteração da 

mesma.  

A manutenção do equilíbrio postural durante a realização de uma tarefa 

secundária, quer seja uma tarefa puramente cognitiva ou uma ação motora, promove 

maior solicitação de recursos atencionais (MARSH & GEEL, 2000; QUANT, ADKIN, 

STAINES, MAKI & MCILROY, 2004; TEASDALE, BARD, LABUE & FLEURY, 1993). 

MARSH e GEEL (2000) verificaram que posturas menos estáveis, unipodal 

comparada a bipodal, resultam em tempo de reação mais alto na tarefa secundária. 

TEASDALE et al. (1993) investigaram a demanda atencional em uma tarefa de 

tempo de reação associada à manutenção da postura ereta bipodal. A tarefa foi 

realizada sobre uma superfície rígida ou sobre uma espuma. Nesta ultima foi 

identificado aumento da oscilação corporal e do tempo de reação. Os autores 

concluíram que a redução da sensibilidade periférica aumentou a complexidade para 

mecanismos de integração central e conseqüentemente a demanda atencional. 

QUANT et al. (2004) submeteram seus sujeitos de pesquisa à realização de uma 

tarefa cognitiva através de um joystick, ao mesmo tempo em que se mantinham em 



 4

pé em uma plataforma de força que poderia mover-se para frente e para trás. A 

amplitude dos dois primeiros picos do CP foi maior quando o deslocamento da 

plataforma ocorreu durante a realização da tarefa cognitiva. Os autores atribuem este 

resultado a uma superestimação do ajuste para manter o equilíbrio postural, causada 

pela necessidade de distribuição atencional.  

Considerando que a manutenção do controle postural durante movimentos 

manuais é obtida por meio de especificações de parâmetros do movimento antes de 

seu início, alterações das condições ambientais previstas em movimentos de curta 

duração deveriam afetar o controle postural. A investigação sobre como o sistema 

motor se comporta diante do fator imprevisibilidade, além da necessidade de 

distribuição atencional ao realizar ações voluntárias, tem potencial, assim, de 

fornecer informações importantes sobre como planejamos e controlamos movimentos 

ao mesmo tempo em que mantemos a postura ereta de forma estável. O objetivo 

deste estudo foi investigar a integração do controle da postura bipodal ereta e de 

movimentos manuais na tarefa de elevação de diferentes massas, em função de dois 

fatores, previsibilidade da massa e demanda de precisão espacial para os 

movimentos manuais. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Inúmeros fatores interferem no controle postural, dentre eles serão 

destacados neste trabalho a execução de ações manuais associadas aos fatores de 

previsibilidade dos parâmetros do movimento e aumento da demanda atencional da 

tarefa. A revisão de literatura está organizada em quatro seções, nas quais serão 

apresentados os seguintes tópicos: participação das fontes de informação sensorial 

na manutenção do equilíbrio, influência de ações motoras na manutenção da 

postura, demanda atencional de tarefas secundárias e efeito da previsibilidade dos 

parâmetros do movimento no controle postural. 

 

2.1 Informações sensoriais e controle postural 
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A postura ereta bipodal humana é uma posição relativamente instável. A 

oscilação corporal deve ser controlada de forma que a projeção vertical do centro de 

gravidade seja limitada à área da base de suporte. Este controle é alcançado a partir 

do domínio da movimentação das várias articulações ao longo do corpo, com base 

na integração das informações sensoriais. A contribuição das diferentes vias 

sensoriais no controle postural é estudada a partir da manipulação da disponibilidade 

de informações durante a tarefa, como, por exemplo, a redução da informação visual 

ou a alteração proprioceptiva (DAULT, GEURTS, MULDER & DUYSENS, 2001). 

Quando a informação visual é reduzida durante a manutenção da postura ereta, 

espera-se uma queda de desempenho devido à redução da quantidade de 

informação sensorial disponível. Este comportamento foi verificado por MARSH e 

GEEL (2000), com o aumento do deslocamento do centro de pressão (CP) durante a 

manutenção da postura ereta sem informação visual, em comparação com a situação 

de visão plena. GATEV et al. (1999) também analisaram a influência da 

disponibilidade visual durante a postura ereta, encontrando, porém pequeno efeito na 

oscilação corporal na ausência da visão.  

A quantidade de informações necessárias para realização de uma tarefa 

postural é dependente de suas características. VUILLERME, DANION, MARIN, 

BOYADJIAN, PRIEUR, WEISE e NOUGIER (2001) compararam o comportamento 

do CP durante a manutenção da postura no apoio bipodal, unipodal e unipodal sobre 

um piso de espuma, realizadas com informação visual ou sem ela. Os resultados 

indicaram aumento do deslocamento do CP de acordo com o aumento da dificuldade 

da tarefa, indicada pela redução da base de apoio e aumento da instabilidade do 

piso, sendo que a alteração do CP foi mais acentuada com a retirada da visão. No 

sentido oposto, quando uma informação somato-sensorial extra é fornecida ao 

sujeito, através do toque de um dos dedos numa superfície rígida e imóvel durante a 

manutenção da postura ereta, a flutuação postural é reduzida (JEKA, OIE, 

SCHÖNER, DIJKSTRA, & HENSON, 1998; RILEY, STOFFREGEN, GROCKI & 

TURVEY, 1999; SLIJPER & LATASH, 2000, 2004). 

MAURER, MERGNER, BOLHA e HLAVACKA (2000) verificaram que o 

controle postural ereto bipodal pode ser mantido sem déficit na ausência de uma 

fonte de informação sensorial (visual ou vestibular), mesmo durante a oscilação da 
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base de apoio em diferentes freqüências. Porém, quando as duas fontes sensoriais 

são retiradas o equilíbrio é mantido apenas em baixas freqüências de oscilação. Ou 

seja, são necessárias pelo menos duas fontes de informação sensorial para manter-

se o equilíbrio em altas freqüências de oscilação, que indica também aumento da 

complexidade da tarefa.  

A indução de erro na interpretação das informações sensoriais também 

indica a participação das mesmas no controle postural. Quando os sujeitos são 

submetidos à estimulação galvânica, que gera perturbação do sistema vestibular, e à 

alteração da propriocepção, por meio de vibração dos músculos da perna, a 

oscilação postural aumenta com magnitude e comportamento refletindo a soma das 

perturbações produzidas por cada alteração sensorial individualmente (HLAVACKA, 

MERGNER & KRIZKOVA, 1996). Isto indica que a alteração de uma fonte de 

informação sensorial não é necessariamente suprida por outras. O sistema de 

controle postural utiliza diferentes estratégias para preencher a falta ou alteração de 

informações sensoriais, mas isto não significa que estas informações sejam 

totalmente substituíveis. 

VUILLERME, TEASDALE e NOUGIER (2001) submeteram os sujeitos à 

alteração da informação proprioceptiva através da vibração dos tendões dos 

músculos gastrocnêmio e tibial anterior por dez segundos, enquanto permaneciam na 

postura ereta bipodal o mais imóvel possível. Os sujeitos apresentaram aumento da 

velocidade de deslocamento do CP nos períodos de propriocepção alterada. Este 

comportamento também foi identificado por BALTER, STOKROOS, AKKERMANS e 

KINGMA (2004) quando a perturbação foi gerada pela estimulação galvânica. Estes 

resultados reforçam o papel de cada fonte de informação no controle postural, pois 

embora o sujeito consiga manter-se em pé diante da perturbação de uma delas, ele 

apresenta alteração dos dados cinéticos. 

A conservação do equilíbrio postural também pode ser influenciada pela 

alteração das condições ambientais. MCCOLLUN, SHUPERT e NASHNER (1996) 

identificaram que a oscilação corporal na postura ereta bipodal tende a ser maior 

quando ocorre movimentação da parede frontal do que na ausência de informação 

visual, quando comparadas com a condição sem nenhuma alteração. Na condição 

associada de redução da informação visual, movimentação da parede frontal e 
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oscilação da plataforma, o balanço corporal foi ampliado. As diferentes manipulações 

das informações sensoriais nos revelam sua necessidade durante a manutenção da 

postura. 

 

2.2 Ações motoras e controle postural 

 

A execução de ações motoras relacionadas à manutenção da postura é 

amplamente encontrada nas atividades da vida diária. Para evitar o fracasso, 

identificado pela ocorrência de quedas, do controle postural na realização de um 

movimento são utilizadas diferentes estratégias musculares promovidas por ações 

reflexas, correções via feedback e APAs (GATEV et al., 1999; KOLLMITZER et al., 

2002; SLOBOUNOV & NEWELL, 1996).  

Os APAs referem-se às alterações na atividade dos músculos posturais e 

deslocamento do CP iniciados antes do início da ação voluntária (CORDO & 

NASHNER, 1982). Desse modo, os APAs estão presentes especialmente em 

movimentos voluntários que causam perturbações previsíveis na postura. A 

amplitude deste ajuste é dependente da intensidade e direção da perturbação, assim 

como da estabilidade postural no momento do evento (KRISHNAMOORTHY & 

LATASH, 2005), sendo ele determinado a partir da magnitude do distúrbio. Porém, 

quando é conhecido o momento e a magnitude da perturbação, com base em 

informações dos sistemas visual e proprioceptivo, os APAs podem ser observados 

sem que a causa da perturbação postural seja o movimento voluntário (KOLB, 

LACHAUER, MASCHKE & TIMMANN, 2002; MASSION, 1992). 

Em uma tarefa em que o sujeito possuía conhecimento do momento da 

perturbação, pois deveria liberar uma massa sustentada por ele ao soltar uma barra 

com sistema “pulley”, KRISHNAMOORTHY, LATASH, SCHOLZ e ZATSIORSKY 

(2003) associaram a redução da oscilação do CP à formação de sinergias 

musculares de acordo com a direção da perturbação. Nesta tarefa os APAs podem 

ser gerados em maior magnitude quando a perturbação é diretamente relacionada à 

ação motora (ARUIN, MAYKA & SHIRATORI, 2003). Em uma situação em que a 

massa é retirada do sujeito pelo experimentador de forma inesperada, o 
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deslocamento do CP é iniciado somente após um período de latência de 

aproximadamente 200 ms, indicando ausência de APAs (ARUIN & LATASH, 1995). 

A utilização dos APAs sem ação voluntária foi identificada em uma tarefa 

em que o sujeito deveria sustentar uma massa liberada pelo experimentador de 

diferentes alturas, estando o sujeito já com os braços estendidos e ombros 

flexionados (SHIRATORI & LATASH, 2001). ARUIN, SHIRATORI e LATASH (2001), 

além da interceptação da massa com os braços estendidos e ombros flexionados, 

utilizaram outra condição, na qual a massa era recebida por um aparato junto ao 

tronco de forma que os sujeitos permaneciam com os braços relaxados ao lado do 

corpo. Neste estudo, existiam também três condições visuais: visão total, visão 

parcial ou sem visão da trajetória de queda da massa. Os resultados indicaram 

aumento da atividade eletromiográfica e anteriorização do CP antes do contato da 

massa com o sujeito ou com o aparato, para as condições de visão total e parcial. 

Este comportamento reforça a indicação que os APAs podem ser gerados sem que a 

perturbação seja resultado de uma ação direta do sujeito, se o momento dessa 

perturbação é conhecido. 

PATLA, ISHAC e WINTER (2002) investigaram se a magnitude da massa 

manipulada em movimentos de flexão/extensão do ombro alterava o deslocamento 

do centro de massa (CM) do sujeito. Os resultados indicaram que quanto maior o 

peso manipulado maior a magnitude do deslocamento do CM, indicando grande 

influência do fator mecânico na oscilação corporal. Outros parâmetros do movimento 

que interferem no controle postural foram estudados por POZZO, STAPLEY e 

PAPAXANTHIS (2002). Os autores identificaram que o aumento da velocidade do 

movimento manual e da distância do alvo, em uma tarefa de toque, resultou no maior 

deslocamento do CP. Segundo os autores estes resultados indicam que o sistema 

nervoso central utiliza um modelo envolvendo as condições do ambiente e as 

interações mecânicas da ação para o controle postural. 

Quando o controle postural ereto é avaliado no nível articular verifica-se 

que a manutenção do equilíbrio é realizada com base no movimento das articulações 

do tornozelo, joelho e quadril (GAGE, WINTER, FRANK & ADKIN, 2004; GATEV et 

al., 1999). As pequenas perturbações são controladas com base em ações 

articulares na forma de um pêndulo invertido, com dominância do mecanismo do 
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tornozelo. Esse tipo de ajuste é identificado através da correlação entre a variação do 

CP e da ação angular do tornozelo (GATEV et al., 1999). GAGE et al. (2004) 

investigaram a estratégia do pêndulo invertido e verificaram que a ação do joelho 

promove melhor controle postural do que se o seu mecanismo de flexão/extensão 

não for utilizado. 

 

2.3 Demanda atencional e complexidade da tarefa 

 

Um fator determinante do nível de complexidade da tarefa é a demanda 

atencional necessária para sua realização. Uma forma de investigar a demanda 

atencional requisitada no controle postural é analisando a oscilação corporal e o 

desempenho em uma tarefa secundária. MARSH e GEEL (2000) verificaram a 

necessidade de atenção no controle postural através do aumento do tempo de 

reação verbal identificado durante a manutenção da posição ereta comparada com a 

posição sentada. Os resultados indicaram que quanto maior a restrição da tarefa 

postural pior foi o desempenho na tarefa secundária. 

TEASDALE, BARD, LABUE e FLEURY (1993) submeteram os sujeitos a 

uma tarefa de tempo de reação durante a manutenção da postura ereta com apoio 

bipodal sobre uma superfície rígida comparada com uma superfície de espuma. Os 

autores verificaram que a redução da sensibilidade periférica aumentou a oscilação 

corporal e o tempo de reação na tarefa secundária. A partir destes resultados, foi 

concluído que o aumento da complexidade para mecanismos de integração central 

aumentou a demanda atencional. QUANT et al. (2004) submeteram voluntários à 

realização de uma tarefa cognitiva através de um joystick ao mesmo tempo em que 

se mantinham em pé em uma plataforma de força, que poderia mover-se para frente 

e para trás. A amplitude dos dois primeiros picos do CP foi maior quando o 

deslocamento da plataforma ocorreu durante a realização da tarefa cognitiva. Os 

autores atribuem este resultado a uma superestimação do ajuste para manter o 

equilíbrio postural, causada pela necessidade de distribuição atencional. 

SILVA, SOUSA, LIMA e TEIXEIRA (2004) compararam a oscilação do CP 

na manutenção da postura ereta durante o movimento de elevação do braço 

direcionado a um alvo, nas situações com informação visual versus oclusão visual 
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total. O movimento do braço aumentou a oscilação e a velocidade de deslocamento 

do CP, porém não foi identificada diferença significante entre as condições visuais. 

Os autores atribuem estes resultados ao curto período da tarefa (seis segundos), que 

promoveria o uso mais relevante de outras fontes de informações (vestibular e 

proprioceptiva) durante a ausência de visão. Além disso, a grande perturbação 

promovida pelo componente mecânico pode ter mascarado a perturbação sofrida 

pela retirada de uma fonte de informação. Neste estudo embora o movimento tenha 

sido direcionado a um alvo, não existia controle de precisão, o que torna uma tarefa 

relativamente simples e possivelmente insuficiente para causar alteração no 

comportamento do CP entre as condições experimentais. 

A relação das restrições do movimento manual de apontar com o 

comportamento postural foi investigada por BONNETBLANC, MARTIN e TEASDALE 

(2004). Os autores utilizaram uma tarefa de apontar com diferentes tamanhos de 

alvo, localizados em uma mesa à frente dos sujeitos. Foram avaliados o movimento 

manual e a atividade elétrica dos músculos posturais. A redução do tamanho do alvo 

promoveu redução da velocidade e das fases de aceleração e desaceleração da 

mão. Além disso, a redução do tamanho do alvo gerou modificação do padrão de 

ativação muscular antes do início do movimento, com redução da atividade 

eletromiográfica dos músculos posturais. Esses resultados sugerem que o aumento 

da complexidade da tarefa promove restrições posturais para garantir o sucesso no 

controle do movimento manual. Estudar o controle postural diante de tarefas que 

exigem maior atenção para sua realização eficiente poderia nos revelar as diferentes 

estratégias de distribuição atencional para execução da tarefa simultaneamente a 

manutenção do equilíbrio postural.  

 

2.4 Previsibilidade e controle postural 

 

A conservação do equilíbrio postural durante um movimento voluntário 

exige do sujeito à utilização de vários parâmetros para garantir o sucesso na tarefa. 

Originalmente, NASHNER (1976, 1977) utilizou a oscilação de uma plataforma para 

investigar as estratégias de controle postural, identificando que a velocidade do 

estímulo alterava os mecanismos compensatórios, e os APAs promoviam a redução 
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da oscilação postural após a perturbação. A combinação das informações sensoriais 

determina os parâmetros para que o sistema atue de forma coordenada perante 

inúmeros tipos de perturbação e condições da tarefa (DIENER, HORAK & 

NASHNER, 1988; MASANI, POPOVIC, NAKAZAWA, KOUZAKI & NOZAKI, 2003). 

MOORE et al. (1988) estudaram o controle postural bipodal sobre uma plataforma 

que oscilava de forma inesperada. Os autores identificaram redução do 

deslocamento corporal ao longo das tentativas, indicando que a seleção da melhor 

estratégia de controle baseia-se em experiências passadas, promovendo uma 

adaptação do modelo pré-estabelecido. 

PAVOL e PAI (2002) investigaram a influência da previsibilidade da 

perturbação nas estratégias de controle postural. A tarefa consistia em levantar de 

uma cadeira apoiando os pés em uma plataforma que poderia ser inclinada. Para o 

bloco em que a inclinação da plataforma ocorreu em todas as tentativas foi 

identificado aumento significativo dos APAs da segunda para a terceira tentativa. 

Enquanto que, no bloco misto, onde poderia ou não ocorrer oscilação da plataforma, 

foi encontrada uma estratégia intermediária, com amplitude dos APAs que reduzia a 

probabilidade de perda de equilíbrio acontecendo ou não a perturbação. Os autores 

indicaram que a magnitude dos APAs é fortemente influenciada pela tentativa 

imediatamente anterior. 

A eficiência dos APAs, em relação a sua magnitude e direção, depende da 

análise da ação diante a perturbação, sendo o resultado incorporado ao 

planejamento para as próximas tentativas. TOUSSAINT et al. (1998) verificaram este 

comportamento através de uma tarefa de elevação de uma massa desconhecida 

pelo sujeito a partir do chão. A ação era realizada através da preensão bimanual em 

três blocos de tentativas. No primeiro bloco havia apenas uma massa de 6 kg, no 

segundo após duas tentativas com 16 kg era realizada uma tentativa com 6 kg, e no 

terceiro a massa de 6 kg era elevada após quatro tentativas com 16 kg. Os 

resultados indicaram que a velocidade de deslocamento do CP foi menor para a 

primeira condição, sem alteração da massa. O aumento do número de tentativas com 

16 kg prévias à elevação da massa de 6 kg promoveu para esta última tentativa 

aumento dos APAs. Porém, o ajuste foi baseado na tentativa anterior, portanto 

inadequado à massa elevada, causando aumento do número de tentativas em que 
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os sujeitos utilizaram um passo para prevenção de queda após a elevação da massa. 

Este estudo revela que além da influência da tentativa anterior no planejamento da 

ação, o número de tentativas realizadas com a mesma massa antes da alteração da 

mesma também interfere no planejamento do movimento. 

Através de perturbações aplicadas no tronco, previsíveis ou imprevisíveis 

em relação ao momento e direção, ADKIN, QUANT, MAKI e MCILROY (2006) 

analisaram o comportamento do CP 200 ms antes da perturbação e após a mesma. 

A média do deslocamento do CP antes da perturbação foi maior para a condição 

previsível. Depois da aplicação da perturbação a magnitude da primeira excursão do 

CP, indicando o primeiro ajuste, foi igual para as duas condições, porém mais rápida 

para a condição imprevisível. Estes achados indicam que perante uma situação 

previsível a utilização dos APAs, embora não reduza a amplitude de deslocamento 

do CP após a perturbação, faz com que o primeiro ajuste ocorra em maior tempo. 

Este comportamento pode disponibilizar ao sistema nervoso central maior intervalo 

para análise das informações e organização de novos ajustes, comparada à 

condição imprevisível. 

A interação do controle postural com movimentos manuais em condição 

de incerteza foi investigada por MARTIN et al. (2000). Os autores solicitaram que os 

sujeitos realizassem um movimento manual direcionado a um alvo localizado a sua 

frente com a maior velocidade possível. Após o início do movimento o alvo indicado 

para o sujeito através do seu acendimento, poderia ser modificado. Os dois alvos 

eram diferenciados em relação à distância do sujeito e a possível alteração dos alvos 

representava o fator de incerteza. Os resultados indicaram que a incerteza sobre a 

alteração do alvo promoveu maior flexão do tronco, comparando a condição 

imprevisível em que ocorreu a alteração com a condição em que o sujeito tinha 

certeza sobre a alteração. A atividade eletromiográfica antes do início do movimento 

foi maior para a condição de incerteza, especialmente se o primeiro alvo a acender 

era o mais próximo ao sujeito. O sistema nervoso central parece adotar uma 

estratégia de segurança, pois com o acendimento inicial do alvo mais próximo ao 

sujeito se houvesse alteração seria para o alvo mais distante, o que exigiria maiores 

correções. Assim, a incerteza sobre parâmetros do movimento parece ser um fator 
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crítico utilizado pelo sistema nervoso central para indicar os ajustes antecipatórios e 

as correções posturais durante o movimento de apontar. 

LIMA et al. (2006) analisaram o controle postural durante uma tarefa 

manual de elevação de uma massa. Os sujeitos eram requisitados a manter a 

postura ereta bipodal sobre uma plataforma de força ao mesmo tempo em que 

elevavam uma caixa de madeira, posicionada em uma mesa a sua frente, através da 

pressão bimanual e flexão dos cotovelos e ombros. A tarefa era realizada em duas 

condições: previsível, os sujeitos conheciam a massa da caixa; e imprevisível os 

sujeitos eram informados que a massa da caixa poderia manter-se, aumentar ou 

diminuir entre as tentativas. Os resultados demonstraram que a amplitude do 

deslocamento do CP após a perturbação, elevação da massa, foi maior para a 

condição imprevisível da mesma forma que para a massa mais leve. Quando estes 

resultados são comparados àqueles obtidos por ADKIN et al. (2006), fica aparente 

que o sistema de controle postural utiliza diferentes estratégias perante as 

perturbações. Na manutenção do equilíbrio pode ser priorizado o ajuste antecipatório 

perante uma situação previsível, da mesma forma que para a condição imprevisível, 

mas nesta última a estratégia pode ser superestimada ou subestimada, gerando 

maior oscilação corporal e requisição de outras formas de ajustes da postura após a 

perturbação.  

 

3 OBJETIVO  

 

O objetivo deste estudo é avaliar a integração do controle da postura 

corporal ereta e de movimentos manuais na tarefa de elevação de diferentes 

massas, em função de dois fatores: previsibilidade da massa e demanda de precisão 

espacial para os movimentos manuais.  

 

4 JUSTIFICATIVA 

 

A compreensão do controle postural envolve também o entendimento das 

ações motoras executadas simultaneamente à manutenção do equilíbrio, tarefa esta 

amplamente realizada em atividades da vida diária. Os movimentos manuais, em 
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especial, têm sido foco de interesse em busca do entendimento dos fatores que 

interferem na sua programação e controle (LIMA, LIMA, TEIXEIRA & CORRÊA, 

2006; SOUSA, 2006; TOUSSAINT, MICHIES, FABER, COMMISSARIS & VAN 

DIEËN, 1998).  A diversidade de tarefas estudadas, acrescida da grande 

variabilidade de comportamentos e estratégias disponíveis de controle motor, 

indicam a necessidade de mais estudos que preencham as lacunas no conhecimento 

destas ações. 

A tarefa selecionada para este estudo apresenta grande validade 

ecológica, pois investiga o controle postural diante da elevação de massas através 

da preensão manual. A manipulação de parâmetros do movimento, previsibilidade da 

massa e aumento da demanda de precisão dos movimentos, possibilita o 

entendimento das estratégias de controle motor envolvidas nesta tarefa. Dessa 

forma, este estudo possui potencial para contribuir de forma original com o 

conhecimento existente acerca dos fatores que interferem na programação e controle 

do movimento e do equilíbrio postural. Portanto a investigação do comportamento 

postural diante de uma tarefa manual pode revelar quais recursos são priorizados 

pelo sistema nervoso central e a relevância dos componentes da tarefa. 

 

5 MÉTODO 

 

5.1 Participantes 

 

Participaram do estudo 15 estudantes universitários do sexo masculino, 

idade média 22,8 anos (desvio padrão = 3,5). Os sujeitos declararam não possuir 

distúrbios neurológicos ou motores. Os procedimentos de pesquisa foram aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

5.2 Tarefa e equipamento 

 

O experimento foi constituído de uma tarefa realizada em quatro 

condições, nas quais o sujeito deveria permanecer na posição ereta bipodal, 
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descalço, com os pés paralelos e afastados na largura do quadril. Essa tarefa era 

realizada sobre uma plataforma de força da marca AMTI (Advanced Mechanical 

Technology, Inc.) com freqüência de aquisição de dados igual a 100 Hz. Nessa 

postura, o participante segurava com as duas mãos alças laterais de uma caixa com 

dimensões 23 cm x 22 cm x 15,5 cm (largura x comprimento x altura), e realizava 

flexão dos cotovelos e ombros para elevação da mesma. A altura inicial da caixa, que 

estava sobre uma mesa à frente do sujeito, era regulada de modo que o ângulo 

inicial do cotovelo fosse de aproximadamente 90º (FIGURA 1). A janela temporal de 

coleta para cada tentativa em todas as condições foi de 6 s. O objetivo informado ao 

sujeito era a elevação da caixa a uma altura aproximada de 20 cm acima da posição 

inicial com um movimento rápido e contínuo, mantendo a caixa nessa altura até o 

final do tempo da tentativa, que era informado pelo experimentador.  

A magnitude da massa da caixa variou entre 1, 3 e 5 kg. O aumento ou a 

redução da massa eram realizados por meio da alteração das massas colocadas 

dentro da caixa. As condições foram diferenciadas em relação à previsibilidade da 

massa colocada na caixa, e da presença ou não de um alvo espacial. Na condição 

com alvo espacial, uma ponteira a laser fixada na face da caixa oposta ao 

participante permanecia ligada. O alvo para o qual o laser era apontado tinha formato 

circular de cor preta e 2,5 cm de diâmetro. Este alvo estava localizado 1,5 m à frente 

do sujeito, na altura de sua face, e fixado em uma folha branca de papel que 

promovia maior contrataste com o alvo. Nessa condição, o sujeito era informado que 

deveria atingir o alvo após a elevação da caixa, e manter o laser no alvo até o final 

do tempo da tentativa.  

Para analisar a variação angular das articulações dos membros superiores 

e inferiores e o deslocamento da caixa, as tentativas foram filmadas com uma 

câmera optoeletrônica da marca Qualisys (modelo GR-DV500US), com freqüência de 

aquisição de dados igual a 100 Hz, a qual era posicionada perpendicularmente ao 

plano sagital do sujeito a uma distância de 1,5 m. O espaço foi calibrado com 

marcadores de medidas nos eixos x e y, pois o movimento principal seria executado 

apenas no plano sagital. Para realizar o rastreamento dos segmentos corporais 

durante a ação avaliada, foram fixadas oito marcas refletivas (FIGURA 1) sobre os 

acidentes anatômicos do lado direito do corpo dos sujeitos: quinto metatarso, maléolo 
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lateral, cabeça da fíbula, trocanter maior, tubérculo maior do úmero, epicôndilo lateral 

do úmero, processo estilóide da ulna e quinto metacarpo falangeano. Para verificar 

posteriormente o deslocamento e a velocidade de elevação da caixa foi fixada na sua 

extremidade superior uma marca refletiva. 

 

 

FIGURA 1 – Representação esquemática da tarefa. Visão lateral indicando os 
marcadores para a análise cinemática: 1- quinto metatarso; 2- maléolo 
lateral; 3- cabeça da fíbula; 4- trocanter maior; 5- tubérculo maior do 
úmero; 6- epicôndilo lateral do úmero; 7- processo estilóide da ulna; 8- 
quinto metacarpo; 9- marcador na caixa. 

 

 

5.3 Delineamento e procedimentos 

 

A tarefa foi realizada em quatro condições, formadas a partir da 

manipulação da previsibilidade da massa da caixa, previsível versus imprevisível, e 
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desses dois fatores resultou nas seguintes condições: massa previsível sem alvo 

(PS); massa previsível com alvo (PA); massa imprevisível sem alvo (IS); e massa 

imprevisível com alvo (IA).  Para as condições previsíveis o sujeito foi informado qual 

seria o peso da caixa antes da tentativa, e nas condições imprevisíveis o sujeito foi 

informado apenas que o peso da caixa poderia ser mantido, aumentado ou diminuído 

entre as tentativas. 

Para garantir a compreensão pelo sujeito das instruções em relação à 

posição inicial, movimento de elevação da caixa, manutenção do laser no alvo (para 

as condições PA e IA), foi realizado um bloco de tentativas de familiarização. A 

familiarização foi composta por três tentativas com cada massa na condição 

experimental PS e da mesma forma na condição experimental PA. Nessas tentativas 

foi verificada também se a altura de elevação da caixa era de aproximadamente 20 

cm, com base em uma régua fixada na mesa que foi retirada após as tentativas de 

familiarização.  

O número de tentativas realizadas para cada massa foi o mesmo em todas 

as condições. Sendo para cada condição três tentativas com 1 kg, três tentativas 

com 5 kg e 24 tentativas com 3 kg, organizadas de modo que antes das tentativas 

com 1 e 5 kg eram realizadas três, quatro ou cinco tentativas seguidas com 3 kg. O 

intervalo entre as tentativas era limitado ao tempo para a troca do peso da caixa. A 

ordem de realização das condições foi balanceada entre os sujeitos. 

Inicialmente, foi obtida a assinatura no termo de consentimento livre e 

esclarecido do participante. Após a colocação das marcas refletivas no sujeito, este 

era posicionado na plataforma de força com os pés descalços, paralelos e afastados 

na largura do quadril; a posição dos pés era marcada com giz para que ela não fosse 

alterada entre as tentativas e condições; era ajustada a altura da mesa e do alvo 

para o sujeito. Os sujeitos eram instruídos a permanecer na posição de modo mais 

estável possível, e conservar o contato total dos dois pés com o solo durante todas 

as tentativas. A posição inicial de cada tentativa era com as mãos do sujeito 

próximas às alças da caixa, porém sem tocá-las. Após o comando verbal do 

experimentador, o sujeito deveria, no momento de sua escolha, segurar e levantar a 

caixa de forma contínua o mais rapidamente possível. O entendimento das 

instruções foi verificado durante o bloco de tentativas de familiarização. Em seguida, 
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respeitando a ordem pré-determinada das condições, era iniciada a coleta dos 

dados. 

Um aspecto adicional enfatizado na instrução é que o movimento de 

elevação da caixa deveria ser realizado na maior velocidade possível em todas as 

condições. Durante a coleta dos dados eram imediatamente repostas as tentativas 

em que se verificava visualmente uma velocidade de movimento muito inferior às 

outras tentativas realizadas pelo mesmo sujeito. Também eram repetidas as 

tentativas em que o sujeito não acertava ou mantinha a mira no alvo. Para reduzir o 

efeito de fadiga, era oferecido um intervalo de descanso de 2 min. entre as 

condições, sendo que da segunda para a terceira condição (metade da coleta) este 

intervalo era de 4 min. 

 

5.4 Análise dos dados 

 

Para análise dos dados as tentativas foram separadas entre massas de 3 

kg e massas de 1 e 5 kg, pois estas foram consideradas as tentativas de 

perturbação. As tentativas de 3 kg foram separadas entre aquelas que antecederam 

e aquelas que sucederam a execução das tentativas de 1 e 5 kg. Dentre os dados 

fornecidos pela plataforma de força, selecionamos para análise apenas o 

deslocamento antero-posterior do centro de pressão (CP). Para obtenção das 

coordenadas dos eixos x e y das marcas refletivas fixadas no sujeito e na caixa, as 

imagens foram convertidas no programa QTrac v.2.57, e as operações sobre os 

arquivos foram realizadas em rotinas elaboradas no programa Matlab 7.0.1. 

Inicialmente, todos os dados do CP e da cinemática foram filtrados passa-baixa 

Butterworth 4ª ordem, com freqüência de corte de 10 Hz e removida à tendência 

linear.  

Do tempo total coletado em cada tentativa foram selecionados dois 

períodos com base no deslocamento da caixa. O início do deslocamento da caixa 

indicou o primeiro marco temporal (t0). A partir deste ponto foi rastreado o primeiro 

pico de altura da caixa (t1); se este não estivesse no intervalo de 1 s após t0 foi 

considerado como t1 o ponto onde a velocidade da caixa foi inferior a 20% da 

velocidade inicial da mesma. O terceiro marco temporal (t2) estava localizado 0,5 s 
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após t1, pois após este período o comportamento do CP demonstrou baixa variação. 

Dessa forma, os dados foram cortados restando apenas o intervalo entre t0 e t2 

divididos em duas fases: fase 1, intervalo entre t0 e t1; e fase 2, intervalo entre t1 e t2 

(FIGURA 2). A fase 1 refere-se ao início do movimento, representando a elevação da 

caixa, e na fase 2 o sujeito já está com a caixa no alto, mantendo-a nesta posição 

com os devidos ajustes posturais. 

 

FIGURA 2 – Movimento vertical da caixa com indicação dos marcos temporais: início 

do movimento (t0); primeiro pico de altura da caixa (t1), identificado 

através da altura máxima (PAINEL A) e através da redução da 

velocidade (PAINEL B); e final do período analisado (t2). 
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As variáveis cinéticas dependentes extraídas do deslocamento antero-

posterior do CP foram: amplitude, deslocamento total e variabilidade da fase 1 e 2. A 

amplitude representa os limites percorridos pelo CP, o deslocamento indica a 

oscilação total do CP. A análise cinemática forneceu os valores das variações 

angulares do punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho e tornozelo, e velocidade de 

elevação da caixa.  

As análises das variáveis foram diferenciadas entre as tentativas de 3 kg e 

as de 1 e 5 kg. Para as tentativas de 3 kg foram realizadas análises de variância de 

quatro fatores, 2 (previsibilidade) x 2 (alvo) x 2 (perturbação) x 2 (momento), com 

medidas repetidas em todos os fatores. O fator principal perturbação refere-se à 

massa que antecedeu ou sucedeu as tentativas de 3 kg analisadas, enquanto que o 

fator momento indica se a tentativa foi anterior ou posterior à tentativa de perturbação 

(1 ou 5 kg). Para as tentativas de perturbação, quando a massa era reduzida (1 kg) 

ou aumentada (5 kg), foram realizadas análises de variância de três fatores, 2 

(previsibilidade) x 2 (alvo) x 2 (massa), com medidas repetidas nos três fatores. 

Neste caso o fator massa refere-se ao peso da caixa elevada. As comparações 

posteriores foram realizadas através dos procedimentos de Newman-Keuls, com 

nível de significância pré-estabelecido em 0,05. Estão apresentados a seguir apenas 

os valores que apresentaram diferenças significativas. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 Variáveis cinéticas 

  

A FIGURA 3 representa a movimentação da caixa (PAINEL A) e o 

deslocamento antero-posterior do CP (PAINEL B) em função do tempo. 



 21

 

FIGURA 3 – Movimento vertical da caixa (PAINEL A) e deslocamento antero-

posterior do centro de pressão (PAINEL B) em função do intervalo de 

tempo analisado. 

 

A análise dos resultados da amplitude do CP indicaram efeitos 

significativos para os fatores principais previsibilidade [F(1, 14) = 13,37, p < 0,005], 

perturbação [F(1,14) = 34,75, p < 0,001], momento [F(1, 14) = 13,10, p < 0,005], e 

para as interações entre os fatores previsibilidade e perturbação [F(1, 14) = 16,59, p 

< 0,001], perturbação e momento [F(1, 14) = 32,70, p < 0,001], e previsibilidade, 

perturbação e momento [F(1, 14) = 18,45, p < 0,001]. Em relação aos fatores 
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relação à previsível (M = 3,14 cm), as tentativas relacionadas a massa de 5 kg (M = 

3,51 cm) comparadas as de 1 kg (M = 3,10 cm), e as tentativas posteriores (M = 3,54 

cm) a perturbação em relação as anteriores (M = 3,07 cm). As comparações 

posteriores indicaram que na interação previsibilidade e perturbação na situação 

imprevisível as tentativas realizadas próximas das tentativas de 5 kg (M = 3,80 cm) 

apresentaram maior amplitude do que a situação previsível relacionada a carga de 1 

e 5 kg e a imprevisível relacionada a 1 kg (M = 3,08, 3,21, 3,14, respectivamente). 

Assim como as tentativas realizadas após 5 kg (M = 3,98 cm) na interação 

perturbação e momento, apresentaram amplitude superior as tentativas prévia a 1 e 

5 kg e posterior a 1kg (M = 3,11, 3,04, 3,11, respectivamente).  Na interação de três 

fatores, foi detectado que a amplitude aumentou nas tentativas executadas após a 

massa de 5 kg particularmente na condição imprevisível (M = 4,50 cm) comparadas 

as demais condições (previsível prévia a 1 kg M = 3,05, previsível prévia a 5 kg M = 

2,98, previsível após 1 kg M = 3,11, previsível após 5 kg M = 3,45, imprevisível prévia 

a 1 kg M = 3,16, imprevisível prévia a 5 kg M = 3,10, imprevisível após 1 kg M = 

3,11), (FIGURA 4). 
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FIGURA 4 – Amplitude do CP (cm) nas tentativas com 3 kg realizadas antes e depois 
das tentativas de 1 e 5 kg, em função da presença de alvo e 
previsibilidade da massa. 
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A análise do deslocamento total do CP na fase 1 para as tentativas de 3 

kg indicou efeito significativo para os fatores principais previsibilidade [F(1, 14) = 

7,83, p < 0,05], alvo [F(1, 14) = 9,99, p < 0,01], perturbação [F(1, 14) = 8,71, p < 

0,05], e momento [F(1, 14) = 12,39, p < 0,005], e para a interação entre perturbação 

e momento [F(1, 14) = 11,55, p < 0,005]. Para a fase 1 o deslocamento foi maior na 

condição imprevisível (M = 4,09 cm) comparada com a previsível (M = 3,67 cm). Na 

situação com o alvo (M = 3,57 cm) o deslocamento sofreu redução em comparação a 

condição sem alvo (M = 4,18 cm); em relação à perturbação as tentativas 

relacionadas à massa de 5 kg (M = 4,05 cm)  apresentaram maior deslocamento do 

que as próximas a massa de 1 kg (M = 3,71 cm). As tentativas prévias (M = 3,55 cm) 

a alteração da massa apresentaram menor deslocamento do que as tentativas 

posteriores (M = 4,20 cm). As comparações posteriores para a interação perturbação 

x momento indicaram que a elevação da massa de 3 kg após a tentativa com 5 kg (M 

= 4,57 cm) obteve deslocamento do CP maior que as demais situações (prévia a 1 kg 

M = 3,58, após 1 kg M = 3,84, prévia a 5 kg M = 3,52), que não diferiram entre si 

(FIGURA 5). 
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FIGURA 5 – Deslocamento do CP (cm) na fase 1 nas tentativas com 3 kg realizadas 
antes e depois das tentativas de 1 e 5 kg, em função da presença de 
alvo e previsibilidade da massa. 
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O resultado da análise do deslocamento total do CP na fase 2 para as 

tentativas de 3 kg revelou efeito significativo para os fatores principais perturbação 

[F(1, 14) = 14,43, p < 0,005] e momento [F(1, 14) = 7,48, p < 0,05], e para as 

interações entre previsibilidade e perturbação [F(1, 14) = 13,87, p < 0,005], 

perturbação e momento [F(1, 14) = 15,19, p < 0,005], e entre previsibilidade, 

perturbação e momento [F(1, 14) = 9,53, p < 0,01]. As tentativas realizadas próximas 

à massa de 5 kg (M = 2,14 cm) apresentaram maior deslocamento nesta fase 

quando comparadas à massa de 1 kg (M = 1,78 cm). Em relação ao momento da 

tentativa, o deslocamento foi maior nas tentativas posteriores (M = 2,23 cm) à 

perturbação do que as anteriores (M = 1,69 cm). As comparações posteriores para a 

interação previsibilidade x perturbação demonstraram deslocamento do CP 

significativamente superior para as tentativas relacionadas à massa de 5 kg somente 

na condição imprevisível (M = 2,51 cm), as demais condições não apresentaram 

diferenças entre si (previsível próxima a 1 kg M = 1,85 cm, previsível próxima a 5 kg 

M = 1,78 cm, e imprevisível próxima a 1 kg M = 1,70 cm). Na interação perturbação x 

momento as tentativas posteriores à elevação da caixa com 5 kg (M = 2,65 cm), 

apresentaram maior deslocamento comparadas com as demais (prévia a 1 kg M = 

1,74 cm, após 1 kg M = 1,82 cm, prévia a 5 kg M = 1,64 cm). A interação 

previsibilidade x perturbação x momento confirmou estes resultados, pois a tentativa 

posterior à elevação da caixa com 5 kg na situação imprevisível (M = 3,28 cm), 

apresentou maior deslocamento do que as demais condições, que não apresentaram 

diferenças entre si (FIGURA 6). 
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FIGURA 6 – Deslocamento do CP (cm) na fase 2 nas tentativas com 3 kg realizadas 
antes e depois das tentativas de 1 e 5 kg, em função da presença de 
alvo e previsibilidade da massa. 

 

Para comparar a variabilidade do CP nas tentativas com 3 kg em todas as 

condições e nas duas fases (FIGURA 7), utilizamos uma análise de variância de 

cinco fatores, 2 (fase) x 2 (previsibilidade) x 2 (alvo) x 2 (perturbação) x 2 (momento), 

com medidas repetidas nos quatro últimos fatores. Identificamos efeito significativo 

para os fatores principais fase [F(1, 14) = 62,99, p < 0,001], previsibilidade [F(1, 14) = 

17,75, p < 0,001], perturbação [F(1, 14) = 19,57, p < 0,001] e momento [F(1, 14) = 

10,95, p < 0,01], e para as interações perturbação x momento [F(1, 14) = 29,75, p < 

0,001], e entre previsibilidade, perturbação e momento [F(1, 14) = 19,57, p < 0,001]. 

Nos fatores principais a maior variabilidade foi encontrada na fase 1 (M = 0,93 cm; 

fase 2 M = 0,44 cm), na condição imprevisível (M = 0,74 cm; previsível M = 0,64 cm), 

nas tentativas relacionadas a massa de 5 kg (M = 0,73 cm; próximas a 1 kg M = 0,64 

cm), e no momento posterior à perturbação (M = 0,74 cm; anterior 2 M = 0,63 cm). As 

comparações posteriores para a interação perturbação x momento indicaram 

aumento significativo da variabilidade nas tentativas posteriores a massa de 5 kg (M 

= 0,83 cm; prévia a 1 kg M = 0,63 cm, após 1 kg M = 0,65 cm, prévia a 5 kg M = 0,63 

cm). Na interação previsibilidade x perturbação x momento verificamos que as 

tentativas posteriores a perturbação de 5 kg apresentaram maior variabilidade 



 26

comparada com as tentativas anteriores à perturbação e em relação às tentativas 

próximas a massa de 1 kg. Este comportamento foi verificado tanto na condição 

previsível (prévia a 1 kg M = 0,59 cm, após 1 kg M = 0,63 cm, prévia a 5 kg M = 0,60 

cm, após 5 kg M = 0,69 cm) quanto na imprevisível (prévia a 1 kg M = 0,66 cm, após 

1 kg M = 0,65 cm, prévia a 5 kg M = 0,65 cm, após 5 kg M = 0,94 cm), porém nesta 

ultima a diferença obteve maior magnitude (p < 0,05 e p < 0,001, respectivamente).  
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FIGURA 7 – Variabilidade do deslocamento do CP (cm) nas fases 1 e 2 nas 
tentativas com 3 kg realizadas antes e depois das tentativas de 1 e 5 
kg, em função da presença de alvo e previsibilidade da massa.  

 

Os resultados da análise de amplitude do CP nas tentativas de 1 e 5 kg 

(FIGURA 8) indicaram diferença significativa para os fatores principais previsibilidade 

[F(1, 14) = 38,32, p < 0,001] e alvo [F(1, 14) = 13,18, p < 0,005], e para a interação 

previsibilidade x massa [F(1, 14) = 26,76, p < 0,001]. A condição imprevisível (M = 

5,04 cm) apresentou menor amplitude que a previsível (M = 3,50 cm), enquanto que 

a situação com alvo (M = 3,94 cm) induziu valores mais baixos de amplitude de 

deslocamento do CP do que sem o alvo (M = 4,60 cm). As comparações posteriores 

para a interação previsibilidade x massa indicaram que na condição previsível as 

tentativas com 1 kg (M = 3,19 cm) apresentaram menor amplitude do que as 
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tentativas com 5 kg (M = 3,82 cm), na condição imprevisível foi observada maior 

amplitude para as duas massas, porém a massa de 1 kg (M = 5,56 cm) conduziu à 

maior amplitude do que com 5 kg (M = 4,51 cm). 
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FIGURA 8 – Amplitude do CP (cm) nas tentativas de 1 e 5 kg, em função da 
presença de alvo e previsibilidade da massa.  

 

Os resultados da análise do deslocamento do CP na fase 1 (FIGURA 9) 

indicaram efeito significativo para os fatores principais previsibilidade [F(1, 14) = 

20,00, p < 0,001], alvo [F(1, 14) = 13,58, p < 0,005], massa [F(1, 14) = 32,62, p < 

0,001], e para a interação previsibilidade x massa [F(1, 14) = 7,91, p < 0,05]. Para os 

fatores principais, a situação imprevisível (M = 1,76 cm) apresentou maior 

deslocamento do que a previsível (M = 1,22 cm), assim como a massa de 5 kg (M = 

5,05 cm) comparada com a de 1 kg (M = 3,74 cm) e a condição sem alvo (M = 4,90 

cm) em relação à condição em que o alvo estava presente (M = 3,89 cm). A análise 

da interação previsibilidade x massa indicou que na condição previsível a massa de 5 

kg (M = 4,79 cm) apresentou maior deslocamento que a de 1 kg (M = 2,99 cm), na 

condição imprevisível as duas massas apresentaram a aumento do deslocamento 

igualando seu desempenho (1 kg M = 4,50 cm; 5 kg M = 5,31 cm). 
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FIGURA 9 – Deslocamento do CP (cm) na fase 1 nas tentativas de 1 e 5 kg, em 
função da presença de alvo e previsibilidade da massa.  

 

O deslocamento do CP na fase 2 para as tentativas com perturbação 

(FIGURA 10) apresentou diferença significativa para os fatores principais 

previsibilidade [F(1, 14) = 58,69, p < 0,001] e massa [F(1, 14) = 23,15, p < 0,001], e 

para a interação destes dois fatores [F(1, 14) = 26,53, p < 0,001]. O efeito principal 

de previsibilidade foi devido ao menor deslocamento de CP na condição previsível (M 

= 2,39 cm) em relação a imprevisível (M = 3,91 cm), enquanto que o efeito principal 

de massa foi devido ao menor deslocamento de CP na elevação de 5 kg (M = 2,21 

cm) em comparação a 1 kg (M = 4,09 cm). As comparações posteriores para a 

interação previsibilidade x massa indicaram que a massa de 1 kg realizada na 

condição imprevisível (M = 5,54 cm) apresentou maior deslocamento do CP que nas 

demais condições, que não diferiram (previsível com 1kg M = 2,64 cm; previsível com 

5 kg M = 2,14 cm; imprevisível com 5 kg M = 2,28 cm). 
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FIGURA 10 – Deslocamento do CP (cm) na fase 2 nas tentativas de 1 e 5 kg, em 
função da presença de alvo e previsibilidade da massa. 

 

Para analisar a variabilidade do CP nas duas fases para as tentativas com 

1 e 5 kg (FIGURA 11) foi utilizada uma análise de variância de quatro fatores, 2 

(fases) x 2 (previsibilidade) x 2 (alvo) x 2 (massa), com medidas repetidas nos três 

últimos fatores. Os fatores principais que apresentaram efeito significativo foram os 

seguintes: fase [F(1, 14) = 23,47, p < 0,001]; previsibilidade [F(1, 14) = 31,66, p < 

0,001]; e alvo [F(1, 14) = 5,35, p < 0,05]. As interações com efeito significativo foram: 

fase x alvo [F(1, 14) = 8,20, p < 0,05]; fase x massa [F(1, 14) = 49,58, p < 0,001]; 

previsibilidade x massa [F(1, 14) = 5,96, p < 0,05]; e fase, previsibilidade x massa 

[F(1, 14) = 12,42, p < 0,005]. A variabilidade sofre redução da fase 1 (M = 1,13 cm) 

para a fase 2 (M = 0,73 cm) assim como na condição sem alvo (M = 1,00 cm) 

comparada a com alvo (M = 0,86 cm). Na condição imprevisível (M = 1,11 cm) a 

variabilidade foi superior a condição previsível (M = 0,75 cm). As comparações 

posteriores para a interação fase e alvo revelaram que na fase 1 a condição sem alvo 

(M = 1,26 cm) obteve maior variabilidade do que com alvo (M = 1,01 cm), na fase 2 

houve redução da variabilidade tanto com alvo (M = 0,72 cm) quanto sem alvo (M = 

0,74 cm) não apresentando diferença entre si. Na interação fase x massa verificamos 

que na fase 1 a massa de 5 kg (M = 1,20 cm) apresentou maior variabilidade que a 

massa de 1 kg (M = 1,07 cm), na fase 2 as duas massa reduziram significativamente 
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a variabilidade porém com maior intensidade para a massa de 5 kg (M = 0,51 cm) 

que passou a apresentar variabilidade inferior a massa de 1 kg (M = 0,95 cm) nesta 

fase. A relação previsibilidade x massa indicou que na condição previsível as duas 

massas não apresentaram diferenças entre si (1 kg M = 0,77 cm; 5 kg M = 0,74 cm), 

mas ambas aumentaram significativamente a variabilidade na condição imprevisível, 

com a massa de 1 kg (M = 1,25 cm) alcançando valor superior a massa de 5 kg (M = 

0,97 cm). Na interação fase x previsibilidade x massa na fase 1 as massas não foram 

diferentes (previsível com 1 kg M = 0,89 cm; previsível com 5 kg M = 1,06 cm; 

imprevisível com 1kg M = 1,25 cm; imprevisível com 5 kg M = 1,35 cm),  as tentativas 

com 1 kg mantiveram o comportamento de maior variabilidade na condição 

imprevisível entre as fases, a massa de 5 kg apresentou redução da variabilidade 

entre as fases sem interferência da condição de previsibilidade, enquanto que na 

fase 2 a massa de 1 kg foi superior a de 5 kg nas duas condições de previsibilidade 

(previsível com 1 kg M = 0,64 cm; previsível com 5 kg M = 0,43 cm; imprevisível com 

1kg M = 1,25 cm; imprevisível com 5 kg M = 0,60 cm). 
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FIGURA 11 – Variabilidade do deslocamento do CP (cm) nas fases 1 e 2 nas 
tentativas de 1 e 5 kg, em função da presença de alvo e 
previsibilidade da massa. 

 

 



 31

6.2 Variáveis cinemáticas 

 

Os resultados da análise da velocidade da caixa durante a fase 1 

(elevação da caixa, FIGURA 12) nas tentativas com 3 kg revelaram efeito 

significativo para os fatores principais previsibilidade [F(1, 14) = 7,56, p < 0,05], alvo 

[F(1, 14) = 49,18, p < 0,001], perturbação [F(1, 14) = 33,79, p < 0,001], e momento 

[F(1, 14) = 8,27, p < 0,05]. Também foi verificado efeito significativo para as 

interações entre previsibilidade e perturbação [F(1, 14) = 16,78, p < 0,005], 

perturbação e momento [F(1, 14) = 73,06, p < 0,001], previsibilidade, perturbação e 

momento [F(1, 14) = 10,28, p < 0,01], e entre alvo, perturbação e momento [F(1, 14) 

= 9,44, p < 0,01]. Para os fatores principais a maior velocidade foi identificada nas 

condições: imprevisível (M = 56,36 cm/s) comparada com a previsível (M = 51,83 

cm/s); sem alvo (M = 62,06 cm/s) em relação a com alvo (M = 46,14 cm/s); nas 

tentativas próximas à massa de 5 kg (M = 57,96 cm/s) comparadas às próximas de 1 

kg (M = 50,23 cm/s); e nas tentativas depois da perturbação (M = 55,24 cm/s) em 

comparação as anteriores (M = 52,95 cm/s). As comparações posteriores para a 

interação previsibilidade x perturbação revelaram que as tentativas próximas de 1 kg 

não apresentam aumento da velocidade entre as condições de previsibilidade 

(previsível M = 49,70 cm/s; imprevisível M = 50,76 cm/s), mas as tentativas 

relacionadas a massa de 5 kg apresentaram velocidade superior a massa de 1 kg e 

aumento da mesma da condição previsível (M = 53,97 cm/s) para a imprevisível (M = 

61,96 cm/s). A interação perturbação x momento apresentou mesma velocidade da 

caixa para as tentativas anteriores a perturbação de 1 kg (M = 53,08 cm/s) e 5 kg (M 

= 52,83 cm/s), nas tentativas posteriores houve redução da velocidade da caixa das 

tentativas relacionadas a 1 kg (M = 47,38 cm/s), e aumento para as tentativas 

relacionadas a massa de 5 kg (M = 63,10 cm/s).  

Na interação previsibilidade x perturbação x momento verificamos que nas 

tentativas anteriores a perturbação não houve diferença relacionada ao fator 

perturbação e nem previsibilidade (previsível próximo a 1 kg M = 50,90 cm/s; 

previsível próximo a 5 kg M = 50,58 cm/s; imprevisível próximo a 1 kg M = 55,26 

cm/s; imprevisível próximo a 5 kg M = 55,08 cm/s), porém nas tentativas posteriores 

a maior velocidade da caixa foi identificada para a massa de 5 kg, este 
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comportamento foi intensificado na condição imprevisível (previsível próximo a 1 kg 

M = 48,50 cm/s; previsível próximo a 5 kg M = 57,37 cm/s; imprevisível próximo a 1 

kg M = 46,26 cm/s; imprevisível próximo a 5 kg M = 68,83 cm/s).  

A relação entre alvo, perturbação e momento indicou que na condição com 

alvo (prévia a 1 kg M = 47,18 cm/s; prévia 5 kg M = 44,49 cm/s; após 1 kg M = 37,88 

cm/s; após 5 kg M = 55,01 cm/s) a velocidade de elevação da caixa foi reduzida para 

os dois momentos e as duas massas em comparação a condição sem alvo (prévia a 

1 kg M = 58,98 cm/s; prévia 5 kg M = 61,17 cm/s; após 1 kg M = 56,88 cm/s; após 5 

kg M = 71,19 cm/s). As tentativas posteriores a perturbação de 5 kg apresentaram 

velocidades mais altas do que a anteriores e do que as tentativas próximas a massa 

de 1 kg, que apresentou redução da velocidade da tentativa anterior para a posterior. 
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FIGURA 12 – Velocidade de elevação da caixa (cm/s) nas tentativas com 3 kg 
realizadas antes e depois das tentativas de 1 e 5 kg, em função da 
presença de alvo e previsibilidade da massa. 

 

Nas tentativas de 1 e 5 kg a análise da velocidade da caixa (FIGURA 13) 

revelou efeito significativo para os três fatores principais, previsibilidade [F(1, 14) = 

6,83, p < 0,05], alvo [F(1, 14) = 26,75 p < 0,001], e massa [F(1, 14) = 221,72, p < 

0,001], e para as interações previsibilidade x alvo [F(1, 14) = 11,02, p < 0,01], 

previsibilidade x massa [F(1, 14) = 16,02, p < 0,005], e alvo x massa [F(1, 14) = 
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12,81, p < 0,005]. A maior velocidade da caixa foi verificada na condição imprevisível 

(M = 69,48 cm/s) em relação à previsível (M = 63,79 cm/s). Quando o alvo estava 

presente (M = 57,74 cm/s) a velocidade da caixa foi reduzida comparada com a 

condição sem alvo (M = 75,53 cm/s), da mesma forma com o aumento da massa (5 

kg M = 40,92 cm/s; 1 kg M = 92,35 cm/s). Na interação entre previsibilidade e alvo as 

tentativas sem alvo não apresentaram diferenças entre as condições de 

previsibilidade (previsível M = 75,62 cm/s; imprevisível M = 75,44 cm/s). Por outro 

lado, a condição com alvo apresentou menor velocidade do que sem alvo, sendo o 

menor valor encontrado na condição previsível (M = 51,95 cm/s) comparada a 

previsível (M = 63,52 cm/s). A relação entre previsibilidade e massa revelou que as 

tentativas com 5 kg apresentaram menor velocidade não sofrendo interferência da 

previsibilidade (previsível M = 43,00 cm/s; imprevisível M = 38,84 cm/s), enquanto as 

tentativas com 1 kg aumentaram sua velocidade quando realizadas na condição 

imprevisível (previsível M = 84,58 cm/s; imprevisível M = 100,12 cm/s). A interação 

alvo x massa demonstrou que a na condição com alvo (1 kg M = 79,66 cm/s; 5 kg M 

= 35,81 cm/s) as duas massas apresentam redução da velocidade comparada a 

condição sem alvo (1 kg M = 105,04 cm/s; 5 kg M = 46,02 cm/s), porém a massa de 

1 kg permanece com velocidade da caixa acima da massa de 5 kg nas duas 

condições de alvo. 
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FIGURA 13 – Velocidade de elevação da caixa (cm/s) nas tentativas de 1 e 5 kg, em 
função da presença de alvo e previsibilidade da massa. 
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Para verificar o comportamento das articulações do quadril e tornozelo, 

principais articulações responsáveis pela manutenção do equilíbrio postural, 

analisamos o deslocamento angular total. A análise de variância do tornozelo para as 

tentativas com 3 kg (FIGURA 14) não indicou efeito significativo para nenhum dos 

fatores principais, apenas para as interações alvo x momento [F(1, 14) = 5,22, p < 

0,05], perturbação x momento [F(1, 14) = 4,82, p < 0,05], e alvo x perturbação x 

momento [F(1, 14) = 5,22, p < 0,05]. A interação entre alvo e momento mostrou maior 

deslocamento do tornozelo nas tentativas de 3 kg posteriores a perturbação, sendo 

que na condição sem alvo esse deslocamento foi maior do que quando o alvo estava 

presente (sem alvo prévia M = 1,98o; sem alvo após M = 2,17o; com alvo prévia M = 

1,80o; com alvo após M = 1,82o). O efeito perturbação x momento indicou que as 

tentativas posteriores a massa de 5 kg (M = 2,11o) apresentaram maior 

deslocamento do tornozelo, as demais condições não apresentaram diferenças entre 

si (prévia 1 kg M = 1,91o; após 1 kg M = 1,89o; prévia 5 kg M = 1,86o). As 

comparações posteriores para a interação alvo x perturbação x momento indicaram 

maior deslocamento angular do tornozelo para a condição sem alvo (prévia 1 kg M = 

1,96o; após 1 kg M = 2,12o; prévia 5 kg M = 2,00o; após 5 kg M = 2,22o), sendo que 

somente as tentativas próximas da massa de 5 kg apresentaram aumento do 

deslocamento depois da perturbação. Na condição com alvo (prévia 1 kg M = 1,87o; 

após 1 kg M = 1,66o; prévia 5 kg M = 1,73o; após 5 kg M = 1,99o) após a massa de 1 

kg houve redução do deslocamento e comportamento contrário foi observado para as 

tentativas relacionadas a massa de 5 kg, aumento do deslocamento do angular do 

tornozelo na tentativa posterior a perturbação.  
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FIGURA 14 – Deslocamento angular do tornozelo (º) nas tentativas com 3 kg 
realizadas antes e depois das tentativas de 1 e 5 kg, em função da 
presença de alvo e previsibilidade da massa. 

 

A análise do deslocamento angular do tornozelo para as tentativas com 1 

e 5 kg (FIGURA 15) indicou efeito significativo para os fatores principais 

previsibilidade [F(1, 14) = 4,71, p < 0,05], alvo [F(1, 14) = 9,02, p < 0,05], e massa 

[F(1, 14) = 48,08, p < 0,001], e para a interação previsibilidade x massa [F(1, 14) = 

13,63, p < 0,005]. O efeito principal previsibilidade ocorreu devido ao maior 

deslocamento na condição imprevisível (M = 2,14o) comparada com a previsível (M = 

1,91o). No fator alvo o deslocamento angular do tornozelo reduziu com a presença do 

alvo (sem alvo M = 2,25o; com alvo M = 1,81o), para o fator massa o maior 

deslocamento foi identificado para a massa de 5 kg (M = 2,41o) em relação a 1 kg (M 

= 1,63o). Na interação previsibilidade x massa as tentativas com 5 kg (previsível M = 

2,39o; imprevisível M = 2,44o) apresentaram maior deslocamento que a massa de 1 

kg (previsível M = 1,41o; imprevisível M = 1,84o) sem diferença entre as condições de 

previsibilidade, para a massa de 1 kg a condição imprevisível promoveu aumento do 

deslocamento angular do tornozelo. 
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FIGURA 15 – Deslocamento angular do tornozelo (º) nas tentativas de 1 e 5 kg, em 
função da presença de alvo e previsibilidade da massa. 

 

O resultado da análise de variância do deslocamento angular do quadril 

para as tentativas de 3 kg (FIGURA 16) indicou efeito significativo para os fatores 

principais previsibilidade [F(1, 14) = 7,20, p < 0,05], alvo [F(1, 14) = 10,35, p < 0,01], 

e perturbação [F(1, 14) = 15,01, p < 0,005], e para as interações previsibilidade x 

momento [F(1, 14) = 9,51, p < 0,01], e perturbação x momento [F(1, 14) = 17,44, p < 

0,001]. Observando os fatores principais verificamos que a condição imprevisível (M 

= 6,37o) apresentou maior deslocamento angular do quadril do que a previsível (M = 

5,66o), a presença do alvo promoveu redução do deslocamento (sem alvo M = 6,50o; 

com alvo M = 5,53o), e as tentativas relacionadas a massa de 5 kg (M = 6,43o) 

obtiveram maior deslocamento do que as relacionadas a 1 kg (M = 5,59o). As 

comparações posteriores para a interação entre previsibilidade x momento indicaram 

que somente as tentativas posteriores a perturbação na condição imprevisível (M = 

6,76o) apresentaram deslocamento superior as demais condições, que não 

apresentaram diferenças entre si (previsível prévia M = 5,68o; previsível após M = 

5,63o; imprevisível prévia M = 5,98o). A interação perturbação x momento revelou que 

o maior deslocamento foi para as tentativas posteriores a massa de 5 kg (M = 6,94o), 
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as demais tentativas não apresentaram diferenças entre si (prévia 1 kg M = 5,74o; 

após 1 kg M = 5,45o; prévia 5 kg M = 5,93o). 
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FIGURA 16 – Deslocamento angular do quadril (º) nas tentativas com 3 kg realizadas 
antes e depois das tentativas de 1 e 5 kg, em função da presença de 
alvo e previsibilidade da massa. 

 

Nas tentativas com 1 e 5 kg a análise do deslocamento angular do quadril 

(FIGURA 17) demonstrou efeito significativo para os fatores principais previsibilidade 

[F(1, 14) = 16,25, p < 0,005], e alvo [F(1, 14) = 9,63, p < 0,01], e para a interação 

previsibilidade x massa [F(1, 14) = 11,95, p < 0,005]. Para o fator principal 

previsibilidade o maior deslocamento angular do quadril foi identificado na condição 

imprevisível (M = 6,73o) comparada com a previsível (M = 5,92o), no fator alvo o 

deslocamento reduziu com o acréscimo do alvo espacial (sem alvo M = 6,90o; com 

alvo M = 5,75o). Na interação previsibilidade x massa foi identificado menor valor de 

deslocamento para a condição previsível com massa de 1 kg (M = 5,23o) comparada 

com a massa de 5 kg (M = 6,62o), na condição imprevisível com a massa de 5 kg (M 

= 6,62o) não houve modificação do deslocamento do quadril, mas com massa de 1 kg  

(M = 6,84o) o deslocamento angular aumentou comparado a condição previsível. 
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FIGURA 17 – Deslocamento angular do quadril (º) nas tentativas de 1 e 5 kg, em 
função da presença de alvo e previsibilidade da massa. 

 

Para verificar a participação de cada articulação (punho, cotovelo, ombro, 

quadril, joelho e tornozelo) no controle postural durante a tarefa manual, foi analisada 

a correlação entre a soma da variação angular de cada articulação e deslocamento 

do CP para todas as condições (ANEXO I). Selecionamos quatro articulações que 

obtiveram os maiores valores de correlação e separamos em membro superior (MS), 

cotovelo e ombro, e membro inferior (MI), tornozelo e quadril. O MS representa 

diretamente a ação manual, enquanto o MI refere-se às principais articulações para 

manutenção do controle postural. Foram calculados os valores de correlação 

individuais entre a soma dos deslocamentos articulares e o deslocamento do CP.  

A análise descritiva das tentativas com 3 kg demonstra relação negativa 

entre MS e o deslocamento do CP em todas as condições (FIGURA 18, PAINEL A), 

com forte tendência de redução da correlação nas tentativas posteriores a massa de 

5 kg na condição imprevisível. Este comportamento pode indicar uma dissociação do 

movimento manual e do controle postural, isto é, baixa relação entre a movimentação 

articular do ombro e cotovelo e o deslocamento do CP. A observação da correlação 

entre o MI e o deslocamento do CP (FIGURA 18, PAINEL B) revela comportamento 

parecido com o MS, redução da correlação negativa na condição imprevisível. As 
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tentativas posteriores a massa de 5 kg na condição imprevisível apresentaram baixa 

correlação positiva, indicando que as ações articulares do MI não estão relacionadas 

a redução simultânea da movimentação do CP. Esta análise indica que a 

participação das ações articulares do MS e do MI no controle postural é reduzida 

diante da imprevisibilidade da massa elevada e da redução do peso, de 5 kg para 3 

kg. 

Para as tentativas com massa de 1 e 5 kg a análise descritiva da 

correlação do MS com o deslocamento do CP (FIGURA 19, PAINEL A) indica 

correlação negativa para as duas massas na condição previsível. Na condição 

imprevisível a correlação negativa aumenta para a massa de 5 kg, enquanto para a 

massa de 1 kg a correlação é positiva. Os valores da correlação do MI com o 

deslocamento do CP (FIGURA 19, PAINEL B) apresentaram comportamento inverso 

entre as massas, aumento da correlação positiva na condição imprevisível para a 

massa de 1 kg e aumento da correlação negativa na mesma condição para a massa 

de 5 kg. A correlação positiva nas tentativas com 1 kg pode indicar que a 

movimentação articular não tem eficiência imediata sobre a movimentação do CP, 

por outro lado a ação articular nas tentativas com 5Kg parece ser eficiente na 

redução da oscilação no CP. 
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FIGURA 18 – Correlação entre movimento articular dos membros superiores (ombro 
e cotovelo) e o deslocamento do CP (PAINEL A), e correlação entre 
movimento articular dos membros inferiores (quadril e tornozelo) e o 
deslocamento do CP (PAINEL B) nas tentativas com 3 kg realizadas 
antes e depois das tentativas de 1 e 5 kg, em função da presença de 
alvo e previsibilidade da massa. 
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FIGURA 19 – Correlação entre movimento articular dos membros superiores (ombro 
e cotovelo) e o deslocamento do CP (PAINEL A), e correlação entre 
movimento articular dos membros inferiores (quadril e tornozelo) e o 
deslocamento do CP (PAINEL B) nas tentativas de 1 e 5 kg, em 
função da presença de alvo e previsibilidade da massa. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Movimentos voluntários causam perturbação interna no controle do 

equilíbrio postural, especialmente quando parâmetros do movimento são 

desconhecidos ou alterados durante a sua execução. O comportamento postural foi 

avaliado neste trabalho diante da imprevisibilidade de massa elevada em uma tarefa 

manual, juntamente com o acréscimo da demanda atencional promovido pela 

presença de um alvo espacial. Os resultados indicaram que a realização da tarefa 

diante da imprevisibilidade da massa da caixa promoveu aumento da oscilação 

corporal verificada no aumento da amplitude, deslocamento e variabilidade do CP, 

aumento da movimentação articular do tornozelo e quadril, além da maior velocidade 

de elevação da caixa. Este efeito foi devido às tentativas com redução da massa, de 

3 kg para 1 kg e de 5 kg para 3 kg. A condição com presença do alvo gerou redução 

da amplitude e do deslocamento do CP na fase 1, da velocidade da caixa, do 

deslocamento angular do tornozelo e quadril, e aumento da variabilidade na fase 1 

para as massas de 1 e 5 kg. 

 

7.1 Ações articulares 

 

A correlação negativa identificada entre a ação articular dos membros 

inferiores e superiores com o deslocamento do CP indica que estas articulações 

estão associadas com a oscilação corporal. Este comportamento só não foi verificado 

quando houve redução da massa, de 5 para 3 kg e de 3 para 1 kg, na condição 

imprevisível especialmente para membros inferiores (articulações do quadril e 

tornozelo). Estes resultados sugerem que nestas tentativas a perturbação do controle 

postural foi maior, necessitando assim de alteração do padrão de movimento articular 

para manutenção do equilíbrio. A correlação negativa entre as articulações do 

tornozelo e quadril com o deslocamento do CP, especialmente na condição 

previsível, reforça os achados de estudos anteriores que indicam o uso destas 

articulações para manutenção do controle postural e redução da oscilação corporal 

(GATEV et al., 1999; GAGE et al., 2004). 
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7.2 Demanda atencional 

 

O aumento da oscilação corporal pode ser observado com o aumento da 

demanda atencional em tarefa manual (QUANT et al., 2004). O aumento da 

demanda atencional promovido pelo acréscimo do alvo espacial promoveu maior 

restrição do movimento, indicada pela redução da amplitude e deslocamento do CP. 

Este achado pode ser entendido a partir do estudo de SIU e WOOLLACOTT (2007). 

Neste estudo foi investigada uma tarefa de memória espacial visual associada ao 

controle postural em três condições de instrução. Na primeira condição o sujeito não 

era informado sobre a qual tarefa ele deveria direcionar sua atenção, na segunda 

condição a atenção deveria ser dirigida para a melhor execução da tarefa de 

memória, e na terceira era solicitado que o sujeito mantivesse a postura mais estável 

possível. Nesta última condição foi observado maior tempo de reação verbal, devido 

ao foco atencional solicitado ao sujeito. Porém, a oscilação corporal identificada pelo 

deslocamento do CP não apresentou diferenças significativas entre as condições. Os 

autores sugerem que em adultos jovens somente a tarefa secundária é afetada pela 

distribuição atencional, o controle postural parece ter alta preferência no contexto da 

dupla tarefa. No presente estudo a oscilação corporal, representada pelo 

deslocamento do CP, apresentou comportamento contrário ao esperado. Diante de 

uma tarefa com maior demanda atencional verificamos a adoção de uma estratégia 

mais conservadora para restringir o movimento corporal e possivelmente garantir o 

sucesso no acerto do alvo. Porém, não avaliamos o desempenho na tarefa 

secundária, assim não é possível saber se esta foi prejudicada. A manutenção do 

equilíbrio postural perante a maior demanda atencional da tarefa parece ter 

prioridade do sistema nervoso central como identificado por SIU e WOOLLACOTT 

(2007). 

A queda da velocidade de elevação da caixa nas tentativas com alvo 

espacial contribuiu para a redução das variáveis relacionadas ao CP. Pois, maiores 

velocidades do movimento manual promovem aumento do deslocamento do CP 

(POZZO, STAPLEY & PAPAXANTHIS, 2002). POZZO, STAPLEY e PAPAXANTHIS 

(2002) sugeriram que o sistema nervoso central utiliza um modelo envolvendo as 

condições do ambiente e as interações mecânicas da ação para o controle postural. 
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Este achado está de acordo com o estudo de BONNETBLANC, MARTIN e 

TEASDALE (2004), em que foi verificada redução da velocidade do movimento 

manual com a redução do tamanho do alvo. Diante da necessidade de maior 

precisão espacial o fator mecânico parece ter sido o principal responsável pela 

restrição do movimento, menor oscilação do CP, quadril e tornozelo. Porém, na fase 

2, período em que o sujeito deveria permanecer com a caixa elevada e o laser no 

alvo, o comportamento do CP foi igual a condição sem alvo. A queda da amplitude e 

deslocamento do CP foi verificada somente na fase 1, acompanhada do aumento da 

variabilidade, indicando que a estratégia de maior restrição do movimento corporal é 

específica a fase de elevação da caixa, em que o fator relacionado a massa da caixa 

pode ter maior interferência.  

 

7.3 Alteração da massa 

 

Fator interessante observado nos resultados se deve aos efeitos gerados 

pelas alterações de massa. Inicialmente consideramos como tentativas de 

perturbação aquelas em que a massa seria reduzida, de 3 para 1 kg, ou aumentada, 

de 3 para 5 kg. Porém a análise das tentativas de 3 kg revelou aumento significativo 

da oscilação corporal quando a massa era reduzida de 5 para 3 kg, comportamento 

este também identificado para as tentativas de redução da massa de 3 para 1 kg. O 

que torna estes resultados mais interessantes é o fato deste desempenho estar 

presente mesmo na condição previsível. Tais resultados estão em consonância com 

o estudo de TOUSSAINT et al. (1998), que verificaram que a redução inesperada da 

massa em uma tarefa manual promoveu aumento da velocidade do CP, sugerindo 

que as correções posturais dependem da diferença entre a magnitude da 

perturbação esperada e gerada pela elevação da massa. Além do efeito da redução 

da massa de forma imprevisível, verificado também por TOUSSAINT et al. (1998), 

investigamos o comportamento do CP diante do aumento da massa e na condição 

previsível. Os resultados indicaram que o aumento de carga de 3 para 5 kg não 

promoveu alterações das variáveis estudadas, e mesmo quando o sujeito tinha 

conhecimento da massa a ser elevada a redução da mesma apresentou o mesmo 

comportamento da condição imprevisível. 
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7.4  Tentativa anterior 

 

A partir da análise dos resultados de alteração das massas identificamos 

que a tentativa anterior tem forte interferência no planejamento dos ajustes posturais. 

Este achado está em consonância com os resultados de PAVOL e PAI (2002), que 

verificaram que o controle postural era fortemente influenciado pela condição da 

tentativa imediatamente anterior. Assim, em situações de menor magnitude da 

perturbação mecânica, o sistema apresentou maior dificuldade de promover os 

ajustes necessários para restabelecer a manutenção do controle postural, 

comportamento este verificado desde que a tentativa anterior fosse realizada com 

massa mais alta. Estes achados evidenciam que mesmo com conhecimento de todos 

os parâmetros do movimento, a ação motora sofre influência da organização e 

possivelmente dos efeitos da tentativa anterior sobre o equilíbrio corporal. 

 

7.5 Previsibilidade 

 

Outro fator investigado foi a previsibilidade da massa. TOUSSAINT et al. 

(1998) têm proposto que a alteração da massa de forma inesperada aumenta a 

oscilação corporal devido à programação inadequada do movimento. MARTIN et al. 

(2000) sugeriram a previsibilidade dos parâmetros no movimento como um fator 

crítico, utilizado pelo sistema nervoso central para regular os ajustes antecipatórios e 

as correções posturais durante o controle da postura associada a uma tarefa manual. 

Os presentes resultados demonstram que a condição imprevisível promoveu 

aumento da oscilação corporal, verificado nas variáveis cinéticas e cinemáticas. 

Nesta condição houve aumento da amplitude, deslocamento e variabilidade do CP, 

aumento da movimentação articular do tornozelo e quadril, além da maior velocidade 

de elevação da caixa. Diante da imprevisibilidade dos parâmetros do movimento 

ajustes posturais antecipatórios podem ser utilizados para reduzir a probabilidade de 

perda do equilíbrio (PAVOL & PAI, 2002). Porém, os ajustes prévios podem ser 

ineficientes diante da alteração da massa entre as tentativas, uma vez que estes são 

diretamente influenciados pelas tentativas anteriores (TOUSSAINT et al., 1998). 

Desse modo, a alteração das forças atuantes no movimento, como a massa elevada 
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em uma ação manual, por exemplo, faz com que ajustes anteriores ao início do 

movimento sejam ineficientes e causem maior oscilação corporal como verificado nos 

presentes resultados. Outras variáveis que confirmam este comportamento são a 

velocidade e variabilidade do CP, que apresentaram aumento na condição 

imprevisível. A comparação entre as fases demonstra redução destas variáveis nas 

duas condições de previsibilidade, mas a condição imprevisível manteve na fase 2 

maior variabilidade e velocidade do deslocamento do CP comparada com a condição 

previsível. Estes dados demonstram que a elevação de uma massa inesperada 

gerou uma perturbação que necessita de um período maior para estabilizar 

novamente o CP. 

 

8 CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados indicam que as ações manuais necessitam de 

estratégias de ajustes específicas para a manutenção do equilíbrio postural. Pois, os 

ajustes realizados em situações de equilíbrio postural dinâmico, integrado a um 

movimento voluntário de elevação de uma massa com os braços, foram influenciados 

pelos fatores de previsibilidade, magnitude da massa, tentativa anterior e maior 

demanda atencional: 

• O controle postural associado a uma ação manual sofre maior 

interferência das ações articulares do quadril e tornozelo. 

• A necessidade de precisão espacial restringiu o movimento, reduzindo 

a movimentação corporal especialmente na fase de elevação da caixa. 

• A redução da massa elevada, mesmo na condição previsível 

apresentou maior perturbação do movimento, aumento da oscilação 

corporal. 

• A programação do movimento é fortemente influenciada pela tentativa 

imediatamente anterior, promovendo diante da alteração dos 

parâmetros uma organização inadequada e maior perturbação no 

equilíbrio corporal. 
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• A imprevisibilidade à respeito da massa da caixa gera maiores 

perturbações no controle postural causadas pela organização 

equivocada da resposta motora. 

 

9 LIMITAÇÕES  

 

A variação de velocidade na elevação da caixa em função do fator alvo 

dificulta a interpretação da origem de algumas diferenças encontradas, se mecânicas 

ou devidas à distribuição do controle entre os aspectos posturais e manuais. 

Outro fator relevante foi a falta de avaliação do desempenho na tarefa 

secundária. As alterações encontradas nas variáveis cinéticas e cinemáticas diante 

das condições de imprevisibilidade e presença do alvo espacial podem ter sido 

acompanhadas por uma queda do desempenho na tarefa de pontaria. A avaliação 

desse desempenho poderia revelar de forma mais clara a distribuição da atenção 

nesta tarefa.  

 

10 SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Com base nos resultados encontrados e nas limitações apresentadas 

sugerimos para futuros estudos do controle postural diante de ações manuais, a 

utilização de massas mais variadas, posturas menos estáveis e avaliação do 

desempenho da tarefa manual. A maior variação das massas poderia ajudar no 

entendimento da programação do movimento em relação ao fator mecânico, 

interferência da massa da última tentativa. Posturas menos estáveis são mais 

afetadas por perturbação geradas por fontes externas ou internas, revelando mais 

facilmente quais parâmetros afetam o controle postural com maior intensidade. E 

quanto à avaliação do desempenho na tarefa manual, esta possibilitaria a 

identificação do acréscimo da demanda atencional promovido pela tarefa, e da 

prioridade dada pelo sistema nervoso central na ação simultânea das tarefas. 
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ANEXO I – Quadros com valores de média, desvio padrão e correlação (cont.). 

 

QUADRO 2 – Médias e desvios padrão das variáveis relacionadas ao CP nas 
tentativas com 1 e 5 kg, em função da presença de alvo e 
previsibilidade da massa. 

 

Previsível Imprevisível 

sem alvo com alvo sem alvo com alvo  

1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 

Amplitude (cm) 
3,79 
+1,8 

3,83 
+1,2 

2,59 
+1,2 

3,81 
+1,0 

5,98 
+2,0 

4,82 
+1,4 

5,14 
+1,9 

4,21 
+1,1 

Deslocamento 
na fase 1 (cm) 

3,66 
+1,7 

4,94 
+1,6 

2,31 
+1,2 

4,64 
+1,3 

5,15 
+2,2 

5,87 
+1,8 

3,84 
+1,7 

4,74 
+1,4 

Deslocamento 
na fase 2 (cm) 

3,01 
+2,1 

2,07 
+1,8 

2,27 
+1,3 

2,22 
+1,8 

5,45 
+3,2 

2,00 
+1,1 

5,64 
+3,2 

2,56 
+1,9 

Variabilidade 
fase1 (cm) 

1,11 
+0,6 

1,07 
+0,4 

0,67 
+0,3 

1,04 
+0,3 

1,37 
+0,7 

1,48 
+0,4 

1,12 
+0,7 

1,22 
+0,3 

Variabilidade 
fase2 (cm) 

0,72 
+0,5 

0,40 
+0,2 

0,56 
+0,3 

0,45 
+0,1 

1,26 
+0,6 

0,58 
+0,3 

1,24 
+0,6 

0,61 
+0,4 
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ANEXO I – Quadros com valores de média, desvio padrão e correlação (cont.). 
 
QUADRO 3A – Médias e desvios padrão das variáveis cinemáticas nas tentativas de 

3 kg antes (a) e depois (d) das tentativas de 1 e 5 kg, em função da 
presença de alvo na condição previsível. 

 
Previsível 

sem alvo com alvo 
1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 

 

a d a d a d a d 

Velocidade da 
caixa (cm/s) 

58,45 
+13,2 

58,83 
+14,4 

60,60 
+15,3 

65,53 
+14,8 

43,35 
+10,9 

38,16 
+11,6 

40,55 
+12,1 

49,20 
+16,8 

Deslocamento 
angular do 
tornozelo (º) 

1,91 
+0,5 

2,05 
+0,7 

1,97 
+0,7 

2,32 
+0,6 

1,69 
+0,6 

1,46 
+0,7 

1,63 
+0,6 

1,94 
+0,8 

Deslocamento 
angular do 
quadril (º) 

6,37 
+2,2 

5,74 
+1,9 

6,54 
+2,8 

6,90 
+2,4 

4,94 
+1,6 

4,17 
+1,1 

4,88 
+1,4 

5,70 
+2,3 

 
 
QUADRO 3B – Médias e desvios padrão das variáveis cinemáticas nas tentativas de 

3 kg antes (a) e depois (d) das tentativas de 1 e 5 kg, em função da 
presença de alvo na condição imprevisível. 

 
Previsível 

sem alvo com alvo 
1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 

 

a d A d a d a d 

Velocidade da 
caixa (cm/s) 

59,52 
+17,4 

54,93 
+20,3 

61,74 
+16,5 

76,85 
+19,0 

51,00 
+14,3 

37,59 
+16,0 

48,43 
+12,8 

60,82 
+17,6 

Deslocamento 
angular do 
tornozelo (º) 

2,00 
+0,7 

2,19 
+0,6 

2,02 
+0,5 

2,13 
+0,7 

2,05 
+1,3 

1,85 
+1,0 

1,83 
+0,6 

2,04 
+0,8 

Deslocamento 
angular do 
quadril (º) 

5,73 
+2,1 

6,30 
+1,9 

6,42 
+2,4 

7,96 
+2,6 

5,90 
+2,8 

5,60 
+2,7 

5,87 
+2,6 

7,19 
+3,5 
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ANEXO I – Quadros com valores de média, desvio padrão e correlação (cont.). 
 

QUADRO 4 – Médias e desvios padrão das variáveis cinemáticas nas tentativas com 
1 e 5 kg, em função da presença de alvo e previsibilidade da massa. 

 
Previsível Imprevisível 

sem alvo com alvo sem alvo com alvo  

1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 

Velocidade da 
caixa (cm/s) 

100,3
+25,3 

51,0 
+14,9 

68,9 
+20,1 

35,0 
+12,0 

109,9 
+24,9 

41,1 
+15,9 

90,4 
+19,4 

36,6 
+13,4 

Deslocamento 
angular do 
tornozelo (º) 

1,67 
+0,5 

2,65 
+0,8 

1,17 
+0,5 

2,12 
+0,7 

2,05 
+0,7 

2,58 
+0,7 

1,64 
+0,5 

2,29 
+1,0 

Deslocamento 
angular do 
quadril (º) 

6,06 
+2,5 

7,43 
+2,3 

4,40 
+1,5 

5,81 
+1,7 

7,12 
+2,3 

7,01 
+1,6 

6,56 
+2,2 

6,24 
+2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

ANEXO I – Quadros com valores de média, desvio padrão e correlação (cont.). 
 
QUADRO 6 – Correlação entre o deslocamento do CP e o deslocamento angular do 

membro superior (MS), cotovelo e ombro, e do membro inferior (MI), 
tornozelo e quadril, nas tentativas com 1 e 5 kg, em função da 
presença de alvo e previsibilidade da massa. 

 

Previsível Imprevisível 

sem alvo com alvo sem alvo com alvo  

1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 

MS x CP 
-0,21 
+0,39 

-0,37 
+0,35 

-0,18 
+0,34 

-0,18 
+0,48 

0,04 
+0,30 

-0,51 
+0,24 

0,06 
+0,29 

-0,41 
+0,28 

MI x CP 
0,01 

+0,46 
-0,18 
+0,29 

0,04 
+0,42 

-0,01 
+0,37 

0,24 
+0,28 

-0,18 
+0,39 

0,29 
+0,30 

-0,25 
+0,31 
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ANEXO I – Quadros com valores de média, desvio padrão e correlação (cont.). 
 
QUADRO 8 – Correlação entre o deslocamento do CP e o deslocamento angular de 

cada articulação (punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho e tornozelo) 
nas tentativas com 1 e 5 kg, em função da presença de alvo e 
previsibilidade da massa. 

 
Previsível Imprevisível 

sem alvo com alvo sem alvo com alvo  

1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg 

CP x punho 0,12 -0,23 0,22 -0,20 -0,11 -0,26 0,13 0,11 

CP x cotovelo 0,17 -0,07 0,24 -0,19 0,34 -0,17 0,24 0,11 

CP x ombro 0,04 -0,20 0,35 -0,01 0,43 -0,22 0,35 0,10 

CP x quadril 0,16 -0,01 0,33 0,17 0,35 0,07 0,09 0,33 

CP x joelho -0,15 -0,44 0,06 0,04 0,31 -0,12 0,09 0,31 

CP x tornozelo -0,01 -0,12 0,33 0,20 0,34 -0,10 0,12 0,38 

 
 
 

 


