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Abstract  Since man adopted the biped quiet position, he 
has been challenged to keep the posture and the equilibrium 

inside the feet’s support base. Only when this skill alters 

trough an external perturbation, it is recognized how hard 

this task is.  This paper proposes a criterion to identify the 

interval before, during and post-perturbation. The 

kinematics parameters were collected and processed: 

displacement articulation segments, kinetic: ground reaction 

forces in the vertical and horizontal axes (anteroposterior e 

mediolatera) directions and muscles electromyography 

acting in movement. The criterion identifies the interval of 

perturbation and/or auto-perturbation using the mass center 

velocity, which associates before and after the perturbation. 

It allows the analysis of the different phases of the motor 

task. The case studied - trunk extension velocity in quiet 

position standing – made it possible to identify the interval 

kinematics, estabilographics and eletromiographics 

variables with satisfactory results 
 

Index terms  Postural control, perturbation, kinematic, 
kinetic, eletromyography.  

INTRODUÇÃO 

Controle postural é o controle dos segmentos corporais para 
a orientação, estabilidade e equilíbrio. Denomina-se 
equilíbrio estático quando um corpo está em repouso e 
dinâmico quando está em movimento [1]. 

O controle postural é bastante complexo, havendo 
muitos questionamentos e, por conseguinte muitas tarefas 
motoras que podem ser investigadas. 

Quando é investigada a dependência sensorial no 
controle postural, o controle postural é estudado em tarefas e 
condições onde as informações sensoriais são manipuladas 
[2]. 

 Sabe-se que a manutenção do equilíbrio e da orientação 
postural em humanos é garantida pelo adequado 
funcionamento dos sistemas sensoriais, entre eles encontra-
se o sistema visual, que é um exteroceptor de grande 
relevância e têm-se mostrado uma importante fonte de 

informação sobre o próprio corpo, sendo o principal sistema 
envolvido nos planejamentos das ações [3].  

O interesse na realização deste estudo veio a partir de 
pesquisas do sistema sensorial utilizando perturbações 
motoras como: manipulação do meio ambiente em 
superfícies móveis [4,5,6], utilização de obstáculos para os 
indivíduos tropeçarem [7] ou perturbações visuais [8,9] 
buscando a compreensão do controle postural, porém 
nenhum destes autores propõe um critério para determinar o 
intervalo entre a perturbação e a manutenção da postura 
ereta. 

Neste trabalho se propõe um critério para determinar de 
o início e o fim da auto-perturbação com o intuito de dividir 
o movimento em antes, durante e após perturbação.  

A aplicação deste critério é de grande importância, pois 
permite identificar o ponto inicial e final da auto-
perturbação, possibilitando a análise de variáveis 
cinemáticas (p.e.: energia mecânica, entre outras), sinais 
estabilográficos (deslocamentos do centro de pressão) e 
sinais eletromiográficos (intervalos de aceleração e 
desaceleração do movimento). 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em parceria com o Laboratório de 
Controle Motor do Núcleo de Pesquisas Tecnológicas da 
Universidade de Mogi das Cruzes (LACOM / NPT / UMC) 
e do Laboratório de Marcha da Divisão de Medicina e 
Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (DMR – HC / 
FMUSP).  

Foi utilizado para a coleta de dados um sistema que 
integra os recursos das plataformas de força (cinética), 
aquisição de imagens (cinemática) e captação do sinal 
eletromiográfico (eletromiografia). 

O sistema de imagens utilizado foi o Sistema Hawk 
Digital fabricado pela Motion Analysis Corporation (Santa 

Rosa, Califórnia, USA), que possibilita o rastreamento 
optoeletrônico tridimensional, composto de 8 câmeras de 



vídeo com freqüência de aquisição de dados de 200 Hz 
interligadas ao sistema de hardware.  

O sistema de plataformas de força é composto de 3 
plataformas de força AMTI Modelo 7615RP ORG-7 (1000) 
que faz a captação das FRS e determinação do COP para 
cada apoio, com freqüência de aquisição de dados de 1000 
Hz. 

O sistema de eletromiografia de superfície, modelo 
Telemyo 900, é composto de 8 canais, Noraxon, Inc. e 
freqüência de aquisição de dados de 1000 Hz. 

Amostra 

 A amostra foi constituída por 10 sujeitos, homens 
adultos jovens na faixa etária entre 20 e 40 anos (25,6 anos ± 
2,26) (média ± DP), altura 1,69m ± 0,25 e peso 68,22Kg ± 
0,25 considerados normais, com nível de atividade física 
moderada e sem histórico significativo de patologia nos 
membros inferiores e na coluna vertebral.  

Os participantes formalizaram sua participação por 
escrito mediante assinatura do Termo de consentimento livre 
e esclarecido, onde era explicitada a realização do 
experimento. 

A participação dos voluntários na pesquisa foi tramitada 
pelo Comitê de Ética da Universidade de Mogi das Cruzes 
através do parecer (Processo CEP nº 110/06 e CAAE: 
0111.0.237.000-06) e Comitê de Ética da CAPPesq do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo através do parecer (Protocolo de 
pesquisa nº 0069/08 de 17/03/2008), atendendo à resolução 
CNS 196 de 10/10/1996  inciso IX.2, letra “c” do Conselho 
Nacional de Saúde. 

Tarefa de movimento 

Foram realizadas duas (2) tarefas de movimento em 
condições diferentes: (1) privação momentânea da visão 
(PMV) onde a tarefa fora realizada com os olhos vendados 
(óculos de natação totalmente vedados) e (2) visão 
preservada (VP) realizada com os olhos abertos.  

Foram executadas 5 repetições para cada condição, 
totalizando 10 repetições de movimentos para cada 
indivíduo. Foram divididos em 2 grupos (1) Grupo 
Experimental - Privação Momentânea da Visão (PMV) e (2) 
Grupo Controle - Visão Preservada (VP). 

 A posição inicial da tarefa de movimento consiste na 
flexão do tronco de 90º (paralelo ao chão), pés paralelos com 
afastamento confortável (não ultrapassando a largura do 
ombro) e braços ao longo do corpo.  

A tarefa consiste na extensão de tronco na maior 
velocidade possível até a posição ereta com o objetivo de 
causar uma auto-perturbação motora. Após um comando 
sonoro (sinal sonoro inicial) o indivíduo realiza o 
movimento até a posição ereta e permanece até a finalização 
do tempo previsto (8s) que termina sua execução com outro 
sinal sonoro (sinal sonoro final). O tempo total utilizado para 

a execução do movimento até a estabilização da postura foi 
de 8 (oito) segundos . 

Coleta de dados 

O sistema de captação e aquisição de dados 
desenvolvido pela Motion Analysis consiste nos softwares 
EvaRT 5.0 [11] e OrthoTrak 6.2 [12]. Estes softwares geram 
os arquivos denominados:  
• *.TRBCoord que contêm as informações dos 

deslocamento do Centro de Massa (COM) de cada 
segmento corporal e COM Total. A fim de captar o 
deslocamento das articulações foram fixados 25 
marcadores esféricos reflexíveis adesivos, conforme 
localizações das referências anatômicas estabelecidas 
pelo modelo de Dempster (1955) [10]. 

• *.Forces que fornece as forças de reação ao solo (FRS) 
nos eixos x,y e z para cada plataforma de força. Onde 9 

canais fazem a aquisição das forças zyx FFF ,, , o 

registro dos pontos de aplicação das forças zyx ,,  e os 

momentos zyx MMM ,, , da força em função do 

tempo. 
• *.XLS que contém os sinais eletromiográficos captados 

pelos músculos: reto abdominal (RA), ílio costal lombar 
(IC), vasto lateral (VL), semitendinoso (ST), tibial 
anterior (TA) e gastrocnêmio lateral (GA), todos do lado 
direito do corpo. 

 
Os dados foram filtrados (filtro passa baixa Butterworth 

de 6ª ordem), a freqüência de corte foi de 12 Hz e a 
freqüência de amostragem de 200 Hz. 

Critério para identificar perturbação 

 O critério proposto consiste em determinar o inicio do 
movimento de extensão do tronco desde a posição 
flexionada até a posição ortostática. O inicio esta 
relacionado com o ponto mais da trajetória do vetor posição 
que coincide com o instante pelo qual a velocidade do vetor 
posição do COM passa por zero (vide figura 3). O final da 
perturbação corresponde ao instante no qual a velocidade 
passa por zero desde um valor negativo a outro positivo 
(vide Figura 3). Esses pontos foram denominados como: 
ponto inicial (pi) e ponto final (pf) da perturbação (vide zeta 
na figura 3) 

Para determinar o instante inicial (pi) e final (pf) das 3 
etapas do movimento descrito acima, utilizou-se um 
programa executado pelo software Matlab 6.5 (Mathworks, 
Inc.), que possibilitou a determinação da posição e o cálculo 
das variáveis velocidade e aceleração do CM.  

Descrição das variáveis 

Para a determinação dos pontos (pi) e (pf) foi utilizada a 
variável velocidade do vetor posição do COM conforme 
equações descritas abaixo:  



• PCM : módulo do vetor posição do COM em 
relação a origem de referência (equação 9) dos dados 
filtrados.  
 

222
fff zyxPCM ++=                             (1)  

 
O PCM  pode ser mais bem compreendido através 

da figura 2: 
 

 
 

FIGURA. 2  
 Demonstra o módulo de posição do CM total em relação a origem de 

referência (PCM ). Onde P1 é a posição inicial do CM total nas 

coordenadas x , y , z  e 2P  a posição do CM total nas 

coordenadas x , y , z . 

 
A partir do PCM  foi calculada a Velocidade do vetor 
posição :  
 
• VPC : velocidade do módulo da PCM  

              
dt

PCMd
VPC

||
=                                          (2) 

Na análise da VPC  é possível observar a velocidade 
negativa. Esta informação é perdida quando se trabalha 
com a velocidade do centro de massa. Através desta 
informação é possível observar a mudança de direção do 
movimento. 
 
• APC : aceleração do módulo PCM  (Equação 

11) pode ser calculada através da derivada da VPC . 

Pela análise da APC  também é possível observar as 
variáveis positivas e negativas 

 

 
dt

Vd
APC PC )(

=                                              (3) 

  
 

• Vcm : Velocidade do COM obtida a partir das 
derivadas do quadrado das velocidades na direção x, y e 
z, que por sua vez são obtidas através da derivada do 
vetor posição x, y, e z. Isto é: 

 
222 )()()( VzVyVxVcm ++=                    (4) 

Sendo: VzVyVx ,, as derivadas em relação ao tempo:  

dt

dx
Vx =                                                                  (5)  

dt

dy
Vy =                                                                  (6) 

dt

dz
Vz =                                                                  (7)  

 
A fim de determinar os inicio e fim da auto-pertubação 

segundo o critério descrito precedentemente se sugere 4 
alternativas. O critério mais adequado para se determinar o 
instante inicial e final dos 3 intervalos da perturbação e 
separar o movimento respeitando a seguinte ordem de 
identificação, segundo: 

• 1º Critério baseado VPC  

• 2º Critério: zV  

• 3º Critério: APC  

• 4º Critério: Misto   
 

 Estes critérios permitem identificar os intervalos antes, 
durante e pós-perturbação, a partir da velocidade do CM, e 
possibilitou a obtenção dos pontos de início e fim da 
perturbação. 

O 1º critério (VPC ) foi identificado pela velocidade do 
vetor posição do COM através dos pontos Vzero, 
representado pela velocidade inicial (v1) e velocidade final 
(vf), para a determinação dos intervalos denominadas como: 
antes da perturbação (aP), perturbação (P) e pós-perturbação 
(pP) (Figura 3).  
 
O 3º critério ( APC ) pode ser visto na mesma figura, 

representado pela aceleração da posição do COM, 
representada pelos pontos inicial e final da perturbação no 
instante em que a aceleração cruza os pontos (Azero). As 
variáveis das posições do COM como: PCM, Vcm, VCM 
não relevam à parte negativa da sua trajetória devido a que 
foram obtidas pela aplicação do teorema de Pitágoras e, 
portanto não passam pelos pontos de ordenada igual a zeros, 
inviabilizando a demarcação das etapas da perturbação.  
  
 A figura 3 mostra as variáveis utilizadas para a 
determinação da velocidade e aceleração da posição do 
COM, através dos dados brutos, filtrados e derivadas para 
representar mais adequadamente a separação das etapas do 
movimento como demonstrado na figura 4. 
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FIGURA. 3 
1º critério (VPC ) representado pelos pontos: instante inicial (v1) e 
instante final da perturbação (v2).  O intervalo de tempo do movimento é 
representado pela linha tracejada. Pode-se observar também o 3º critério 

APC demarcados pelos pontos Azero inicial e final da perturbação que 
cruza a linha zero . 

 

Onde:  

Vcm :  velocidade do COM obtida através dos dados brutos 

VCM : velocidade do COM obtida através dos dados 
filtrados 
PCM : módulo da posição do COM em relação a origem 
de referência 

VPC : velocidade do módulo dePCM  

APC : aceleração do módulo PCM  

ZERO
V : instante que a velocidade cruza a linha zero. 

ZERO
A :  instante que a aceleração cruza a linha zero.  

 
O 2º critério pode ser representado pela velocidade da 

posição do COM no eixo z , através da variável (Vz ) 

demarcadas pelos pontos zeroVz  conforme figura 4 

apresentada a seguir.  
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FIGURA. 4 

2º critério (Vz ) obtido através da posição da velocidade filtrada (Zzf ) 
para determinar o instante inicial (z1) e final (zf) que passam pelos pontos 

( zeroVz ) da perturbação em função do tempo. 

 

Onde: zVz : representa a posição da velocidade em z   

          fVz : a posição da velocidade em z  filtrado 

         zeroVz : o instante que a velocidade em z cruza a linha 

zero. 
 
 O 4º critério (Misto) utiliza variáveis de 2 critérios. 
Este critério foi adotado devido alguns gráficos não 
demonstrarem com precisão os pontos iniciais e/ou finais da 
perturbação (figura5). 
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FIGURA. 5 
4º Critério (Mixto) utilização de 2 variáveis diferentes para determinar o 
instante inicial e final da perturbação.   
 
 

Observa-se, que os 3 intervalos da tarefa não puderam 

ser definidos pela VPC , pois o ponto final dessa linha não 
passou atingiu o ponto zero ao término da perturbação e 

portando não pode ser aferido por esse critério (VPC ). 
Neste caso adotou-se o ponto inicial (v1) pelo critério da 
VPC  e o ponto final (a7) pelo critério APC  . 
 

O critério anteriormente descrito permite separar os 
instantes inicial e final da perturbação durante a extensão de 
tronco para a postura ereta e possibilita a análise dos dados 
fornecidos para análise de dados cinemáticos, cinéticos e 
eletromiográficos segundo é apresentado no seguinte tópico. 

RESULTADOS 

A figura 6 apresenta a média de 5 tentativas da Velocidade 
do COM para os 10 voluntários com visão preservada (VP) 
durante a etapa de perturbação. 



 

 
FIGURA. 6 

Velocidade média do COM total das 5 tentativas dos10 voluntários (Vol) 
durante o movimento com VP em tempo normalizado.   

 
Também foi obtido a velocidade média do COM total 

das 5 tentativas para os 10 indivíduos PMV. De posse com 
esses resultados foi possível calcular o trabalho mecânico 
associado  a cada um dos intervalos. 
Também foi possível identificar esses intervalos no 

sinais estabilograficos, por exemplo o deslocamento do 
COP, segundo figura 7. 
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FIGURA. 7 

Intervalos antes, durante e pós-perturbação no deslocamento do COP 
 
Assim como o critério permitiu identificar os intervalos em 
variáveis cinemáticas e cinéticas também foi possível 
sincronizar o sinal eletromiografico nos intervalos antes, 
durante e pós-perturbação.  

CONCLUSÃO 

Muitos estudos utilizaram a perturbação motora e 
visual para produzir alteração na manutenção do controle 
postural [4,5,6,7,8,9] porém nenhum deles apresentou um 
critério para separar os intervalos durante a perturbação. O 
grande diferencial deste critério de análise é utilizar o 
módulo da VPC  que permite observar a velocidade 
negativa (que havia sido desconsiderada na VCM ), além de 

possibilitar a escolha pela Vz  e APC  caso a VPC  não 
permite a visualização dos pontos iniciais e finais do 
movimento. Como última opção pode-se obter o critério 
mixto pela escolha do ponto inicial e final pelos 3 critérios 
anteriores. 

 Outro benefício da análise por este critério é a 
possibilidade de determinar os intervalos durante a análise 
das variáveis cinéticas e eletromiográficas, pois estas 
variáveis são coletadas de forma integrada com a cinemática. 
Concluindo, o critério de separação utilizado neste estudo 
apresentou-se como um método de grande eficácia para se 
determinar intervalos durante o movimento sendo um 
recurso de precisão durante a análise cinemática, cinética e 
eletromiográfica. 

REFERÊNCIAS 

[1] COOK, A. S., “Controle Motor: teoria e aplicações práticas”, 2ª ed, 
Barueri, Manole, 2003.  

[2] FREITAS, S.M.S.F.; DUARTE, M., “Métodos de análise do controle 
postural”, Laboratório de Biofísica, Escola de Educação Física e 
Esporte, Universidade de São Paulo; São Paulo, SP; 2006. 

[3] KANDEL, E. R. Princípios de neurociência, 4ª ed., Barueri, Manole, 
2003. 

[4] LEE & ARONSON, 1974 ---CONTROLE MOTOR 

[5] SHUMWAY-COOK, 1986. 

[6] FOUDRIAT, B. A., DI FABIO, R. P., ANDERSON, J. H. “Sensory 
organization of balance responses in children 3-6 years of age: a 
normative study with diagnostic implications. Int Pedriatr 
Otorhinolaryngol, 27:225-271, 1993. 

[7] ENG, J. J., WINTER, D. A. & PATLA, A. E. “Strategies for recovery 
from a trip in early and late swing during human walking.” In: 
Experimental Brain Research, v.102, p. 339-49, 1994. 

[8] WIECZOREK, S. A., DUARTE, M., ZATSIORKY, V. M. 
“Manutenção do equilíbrio na postura ortostática em diferentes 
posições do corpo”. IX Congresso brasileiro de biomecânica, vol.II, 
2001. 

[9] DEMPSTER, W. T., 1955, Space Requirements of the Seated  
Operator: Geometrical, Kinematics, and Mechanical Aspects of the 
Body with Special Reference to the Limbs. WADC Technical Report 
55-159, Wright-Patterson Air Force Base, OH. 

[10] EVaRT 5.0 (Manual), Motion Analysis Corporation, santa Rosa, 
USA, 2006. [12] ORTHO TRAK 6.2 (Manual), Motion Analysis 
Corporation, Santa Rosa, USA, 2004. 

[11] ARAMPATZIS, A., KNICKER, A., METZLER, V., 
BRUGGEMANN, G. P. Mechanical power in running: a comparision 
of different approaches. Journal of Biomechanics 33, p. 457-463, 
2000.  

 

 


