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Abstract: The study aims quantifying the 

mechanical work (W) for extension of the trunk for 

the upright posture in individuals with vision 

preserved and temporary deprivation of vision. The 

sample was of 10 individuals with  25,6 (± 2,2) year. 

To collect the data was used to kinematics, using 8 

cameras (200 Hz), the markers were set based on 

the model of Dempster (1955). Quantification of the 

W was performed by the method of Arampatzis 

(2000), and the method of Costa et al. (2008) were 

selected intervals of the task. The partial results 

showed that there was no statistically significant 

differences (p<0,05 e p<0,1). 

Palavras-chave: mechanical work, motor and visual 

disturbances, postural control, biomechanics. 

 

Introdução 

 

 Quando um ser humano realiza uma tarefa, simples 

ou elaborada, põe em evidência que o deslocamento do 

centro de massa (CM) é o resultado de rotações de 

segmentos corporais em torno de articulações; ação que 

consome energia e realiza trabalho mecânico (W).  

 O interesse na realização deste estudo surgiu a 

partir de pesquisas de autores que quantificaram o W 

investigando a eficiência do movimento [1,2] e de 

outros que pesquisavam o sistema sensorial causando 

perturbações motoras [3,4,5] e visuais [6] buscando a 

compreensão do controle postural. Porém, nenhum 

destes autores propõe a quantificação do trabalho 

mecânico (W) durante a realização de uma tarefa 

quando o indivíduo é submetido a uma perturbação 

motora e visual. A investigação da W na extensão do 

tronco para a postura ereta é de grande importância 

pois trata-se de um movimento muito utilizado em 

nosso cotidiano 

 Tendo em vista a ausência de estudos associando o 

W, controle postural e a privação momentânea da 

informação visual, bem como a crescente abordagem 

por autores sobre as áreas afins investigando fatores e 

variáveis que ainda não são definidas e conhecidas, e a 

importância da investigação desta tarefa surge à 

proposta da realização deste estudo.  

 O objetivo deste estudo consiste na quantificação 

do W realizado pelo sistema muscular durante a 

realização do movimento de extensão do tronco para 

postura ereta em indivíduos com visão preservada (VP) 

e privação momentânea da visão (PMV). 

 

Materiais e Métodos 

 

 O estudo foi realizado no Laboratório do 

movimento da Divisão de Medicina e Reabilitação do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (DMR – HC/ FMUSP) em 

colaboração com o Laboratório de Controle Motor do 

Núcleo de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de 

Mogi das Cruzes (LACOM/ NPT/ UMC). O 

laboratório utiliza para a coleta de dados o Sistema 

Hawk Digital fabricado pela Motion Analysis 

Corporation (Santa Rosa, Califórnia, USA). O sistema 

de imagem é composto de 8 câmeras de vídeo, com 

freqüência de captação de 200 Hz interligadas ao 

sistema de hardware. A análise do 

movimento por este sistema consiste na captação da 

posição de marcadores esféricos em relação ao sistema 

de coordenadas ortogonal do laboratório. Estes 

marcadores foram fixados em pontos anatômicos 

baseados no modelo de Dempster [7] com o objetivo de 

determinar os segmentos corporais. Com isso é criado 

um modelo tridimensional do movimento, fornecendo 

um arquivo que contém a posição de cada marcador, 

bem como a posição do CM total e segmentar nas 

coordenadas x, y e z em função do tempo. Utilizando o 

software Matlab 7.0 (Mathworks, Inc.) foi possível 

quantificar o W por meio dos dados fornecidos pelo 

sistema de imagem.  

 Amostra – Foi constituída por 10 voluntários, 

homens adultos jovens do sexo masculino com idades 

de 25,6 anos (± 2,26), altura 1,69 m (± 0,25) e peso  

68,22 kg (± 0,25) considerados normais, com nível de 

atividade física moderada e sem histórico significativo 

de patologia nos membros inferiores e na coluna 

vertebral. Os voluntários 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 perante o comitê 

de ética da Universidade de Mogi das Cruzes através do 

parecer (Processo CEP nº. 110/06 e CAAE: 
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0111.0.237.000-06) e comitê de ética da CAPPesq do 

DMR-HC/FMUSP (Protocolo de pesquisa nº. 0069/08 

de 17/03/2008. 

 Tarefa – Inicialmente os voluntários foram 

posicionados com o tronco fletido em 90º (paralelo ao 

chão), pés paralelos ao corpo (não ultrapassando a 

largura dos quadris) 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 perturbação motora. Após um comando 

sonoro (sinal sonoro inicial) o voluntário realiza a 

extensão do tronco até a posição ereta e permanece até a 

finalização do tempo previsto (8s), que termina sua 

execução com outro sinal sonoro (sinal sonoro final). 

Cada voluntário realizava a tarefa em duas condições: 

(1) privação momentânea da visão (PMV), isto é, com 

os olhos vendados (óculos de mergulho preenchido com 

algodão e fundo preto) e (2) visão preservada (VP), 

realizada com os olhos abertos. Foram executadas 5 

repetições para cada condição. 

 Critério para Determinar os Intervalos Antes e 

Após a Perturbação – Por meio do software Matlab 7.0 

(Mathworks, Inc.) foi possível pelos arquivos fornecidos 

pelo sistema de imagem (descritos anteriormente), 

determinar os intervalos antes, durante e após a auto-

perturbação pelo método de Costa et al. [8]. Este 

método permitiu separar e nomear a tarefa de extensão 

do tronco para a postura ereta em três intervalos, 

denominados de pré-perturbação (posicionamento que 

antecede o movimento de extensão do tronco), 

perturbação (auto-perturbação causada pelo movimento 

de extensão do tronco em máxima velocidade) e pós-

perturbação (posição ortostática após a auto-

perturbação), como demonstra a figura 1. Este método 

possibilita determinar  o intervalo inicial e final da auto-

perturbação pelas variáveis da posição, velocidade, bem 

como a visualização dos valores negativos quando a 

velocidade passa por zero. 

 

 

 
Figura 1: Extensão do tronco para a postura ereta no 

tempo de 8s. Observa-se a pré-perturbação após o sinal 

sonoro inicial, representada pela linha sólida; logo em 

seguida, a perturbação representada pela linha tracejada 

e a pós-perturbação, representada pela linha pontilhada,  

que finaliza a tarefa no tempo de 8 segundos pelo sinal 

sonoro final.  

 Quantificação do W – A quantificação do W foi 

realizada pelo método de Arampatzis [1] (equação 1) no 

qual o corpo humano é representado por 14 segmentos, 

sendo este eficiente para velocidades abaixo de 2 m/s. O 

método calcula o W interno da energia total (cinética 

rotacional, cinética translacional e potencial) dos 

segmentos. A massa do segmento foi determinada pelo 

modelo Dempster [7]. No presente estudo foram 

analisados 12 segmentos, sendo  as mãos desprezadas. 
 As equações 1 e 2 representam a relação física 

utilizada neste trabalho:                                  
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onde W : trabalho mecânico; Tot
E : energia total do 

modelo de 12 segmentos;       n : número de segmentos; 

i : denota o segmento; i
m : massa dos segmentos;          

i
v : vetor de velocidade relacionado ao centro de massa 

do segmento i ; i
 : vetor da velocidade angular do 

segmento i ; i
 : tensor de inércia de cada segmento i ; 

g
: aceleração gravitacional;  

i
h : altura do centro de 

massa do segmento. 

  A velocidade do CM total foi analisada em função 

da coordenada Z. O raio de giro do tensor de inércia foi 

determinado em função do eixo do quadril, onde o CM 

total gira em torno do quadril. 

  

Resultados parciais 

 

 A cinemática da tarefa foi descrita pela média da 

velocidade do CM total dos voluntários (n=10) obtida a 

partir de 5 tentativas para os três intervalos (pré-

perturbação, perturbação e pós perturbação) para ambas 

condições (VP e PMV). Por esta análise foi possível 

constatar que não houve diferenças entre as médias  das 

velocidades para ambas condições nos três intervalos. A 

maior velocidade foi obtida durante o intervalo da 

perturbação, com pico em torno de 1 m/s, seguida da 

pós-perturbação (com pico em torno de 2×10
-2

) e a 

menor para a pré-perturbação (que manteve-se em zero 

durante todo intervalo de tempo). Por meio da análise da 

velocidade foi possível constatar que o método de 

Arampatizs et al. [2] foi adequadamente empregado 

neste estudo. A partir dos dados da velocidade foi obtida 

a energia mecânica específica  do CM total e logo, de 

posse com estes dados foi calculado o W do CM total 

pelo método descrito na metodologia [9] permitindo 

assim a comparação dessa grandeza entre os grupos. 

 Análise  da Energia Mecânica Específica do CM 

total para os 10 Voluntários – A figura 2 demonstra a 

média e o desvio padrão da energia mecânica específica 

do CM total dos 10 voluntários,  obtida a partir de 5 

tentativas durante a pré-perturbação, perturbação e pós-

perturbação com VP e PMV. 
                                                           

   Sinal sonoro 
inicial

 

        Sinal sonoro final 
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Figura 2: Média e desvio padrão da energia mecânica 

específica do CM total dos 10 voluntários  obtida a 

partir das 5 tentativas  durante a pré-perturbação(A), 

perturbação(B) e pós-perturbação(C) para as condições 

com VP (gráficos da esquerda) e PMV (gráficos da 

direita) em tempo normalizado. 

 

 Por esta comparação da média e desvio padrão das 

energias para as duas condições (VP e PMV) durante a 

pré-perturbação, perturbação e pós-perturbação (figura 

2) foi possível constatar que não houve diferenças  

significativas. 

  Na comparação dos intervalos (pré-perturbação, 

perturbaçaõ e pós-perturbação) constatou-se que houve 

maior gasto de energia durante a perturbação (figura 2 

B), seguido da pós-perturbação (figura 2C) e o menor 

gasto para a pré-perturbação (figura 2A). A perturbação 

apresentou naior energia mecânica específica, quando 

comparada com a pré-perturbação (figura 2A) e pós-

perturbação (figura 2C),  por apresentar  maior 

amplitude de velocidade (como descrito anteriormente) 

gerando portanto maior EC ( energia cinética); a outra 

hipótese está associada ao deslocamento do CM total na 

vertical (coordenada Z), pois ao realizar a extensão do 

tronco o CM total  aumentou de altura gerando  maior 

EP (energia potencial). 

  Na comparação da pós-perturbação com a pré- 

perturbação, a provavel hipótese da pós-perturbação ter 

apresentado maior energia mecânica específica foi 

devido ao aumento da EP e EC, sendo o aumento da  EP  

decorrente do aumento da altura do CM total,  pois os 

voluntários encontrava-se na posição ortostática e na 

pré-perturbação com o tronco em flexão, estando 

portanto com CM total mais baixo (figura 1). Com 

relação a EC  a pós-perturbação  apresentou  maior 

velocidade que a pré-perturbação, isso ocorreu devido a 

auto-perturbação e representa a tentativa dos voluntários 

em restabelecer o controle postural. 

 Constatou-se também na análise da pós-perturbação 

(figura 2C) que os voluntários com VP apresentaram 

maior desvio padrão que os voluntários com PMV, 

sendo que este  não foi atribuído ao aumento da EC (pois 

a velocidade das duas condições foram semelhantes) e 

nem à EP ( por se tratar dos mesmos voluntários, o CM 

está na mesma altura durante as duas condições), 

havendo portanto a necessidade da análise da energia 

mecânica rotacional de forma individualizada. 

 Análise estatística do W  para os 10 Voluntários – 

Pelo  método de Arampatzis [2] foi obtido o W do CM 

total dos voluntários (n=10) para ambas as condições 

(VP e PMV)  durante a pré-perturbação, perturbação e 

pós-perturbação como observado na tabela 1, que 

descreve o W da pós-perturbação com VP.   

 

W Pós-perturbação 

 

X10
-2 

Tentativas VP 

Vol, 1 2 3 4 5 µ ±DP 

1 

2.11 3.18 1.54 3.42 1.79 2.41 0.75 

2 
3.98 0.65 3.9 1.78 1.53 2.37 1.34 

3 
0.65 1.6 2.76 0.52 2.1 1.52 0.85 

4 
0.72 0.81 0.8 3.82 2.06 1.64 1.2 

5 
1.41 2.38 1.29 0.64 4 1.94 1.17 

6 
2.9 0.33 1.62 1.04 0.54 1.28 0.92 

7 
2.35 1.61 5.05 2.51 0.76 2.45 1.44 

8 
1.35 1.4 1.98 5.77 1.99 2.5 1.66 

9 
2.5 1.49 1.27 1.54 0.42 1.44 0.66 

10 
3.97 3.1 2.79 0.85 6.22 3.39 1.74 

µ* 

2.19 1.65 2.3 2.19 2.14 
X 

±DP* 

1.19 0.97 1.33 1.7 1.76 
X 

 

Tabela1: W total da pós-perturbação [J/Kg] obtido 
das 5 tentativas com VP (n=10). Onde: µ:  média 
de cada voluntário obtida a partir das 5 tentativas; 
DP: desvio padrão de cada voluntário obtido a 
partir das 5 tentativas; µ*: média dos 10 
voluntários obtida a partir de cada tentativa; DP*: 
desvio padrão dos 10 voluntários obtido a partir de 
cada tentativa; Vol: voluntário. 

       Tempo normalizado           Tempo normalizado 

      Tempo normalizado           Tempo normalizado 

          Tempo normalizado           Tempo normalizado 
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 Posteriormente foi  comparado as duas condições 

pelo teste t-studend   (p ≤ 0,05) e  p ≤ 0,1). Por esta 

análise foi possível constatar que não houve diferenças 

estatísticas significativas na comparação da média e o 

desvio padrão dos 10 voluntários durante as 5 tentativas 

dos dois grupos (VP e PMV), como observado na figura 

3 que demonstra a comparação entre os dois grupos 

durante a pós-perturbação.  

         

 
 

Figura 3: Média e desvio padrão  do W [J/Kg] do CM 

total dos 10 voluntários obtidos nas 5 tentativas com VP 

e PMV durante a pós-perturbação, (**).p ≤ 0,1. 

 

 Com esta análise foi possível constatar que a 

ausência da visão não contribuiu para o aumento do W. 

 

Discussão  

 

 Pelos resultados parciais, foi possível observar que o 

presente estudo não apresentou diferenças 

estatisticamente significantes na análise do W total 

quando comparada as condições com VP e PMV 

durante a pré-perturbaçaõ, perturbação e pós-

perturbação, constatando-se que a ausência da visão não 

influenciou na realização da tarefa. Barela [9] relata que 

a oscilação corporal quase dobra quando a informação 

visual é eliminada. Em acordo com Barela [9] os 

resultados obtidos neste estudo podem ser de grande 

relevância, pois contrariaram a literatura; esperava-se 

com esta análise obter maior trabalho mecânico durante 

a condição com PMV, devido ao maior número de 

oscilações que os voluntários apresentaram quando 

desprovidos da informação visual.  Por meio desta 

afirmação podemos constatar que a investigação da 

energia cinética e potencial e rotacional de forma 

individualizada para cada segmento, pode ser de grande 

relevância na análise deste estudo. Com isso será 

possível compreender como o sistema sensorial se 

organizou para manter o controle postural e se houve 

maior predomínio dos músculos agonistas ou 

antagonistas na ausência da visão; finalmente podemos 

obter a resposta para o presente estudo, e saber por que 

a ausência da visão não contribuiu para o aumento do 

trabalho mecânico durante a extensão do tronco para a 

postura ereta. 
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