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RESUMO 
 
 
 

CONTROLE DE MOVIMENTOS RÁPIDOS E PRECISOS  
DIRECIONADOS A ALVOS  

 
 

Autor: VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI 

Orientador: PROF.DR. LUIS AUGUSTO TEIXEIRA 

 
 

Neste estudo foi analisado o efeito de distância, velocidade, tamanhos do disco e 

do alvo, e massas do disco e da manopla, sobre o desempenho motor em movimentos 

requisitando rapidez e precisão. Para tanto, foram analisadas as características cinemáticas 

da tarefa de projetar um disco a um alvo com movimento de contato balístico, empunhando 

uma manopla. Os movimentos foram desempenhados sobre uma base plana e filmados com 

câmera optoeletrônica de alta freqüência. O estudo foi conduzido em seis experimentos com 

um grupo único de participantes. Os resultados indicaram que os modelos de controle motor 

que têm sido empregados para analisar a relação velocidade-precisão em tarefas mais 

simples não foram apropriados para explicar o comportamento da tarefa utilizada. O controle 

motor na tarefa demonstrou ser dinâmico e flexível, frente às diferentes restrições de 

movimento. As seguintes estratégias de controle foram sugeridas na explicação dos 

resultados: sincronização da maior velocidade e do instante de contato manopla-disco, 

manutenção na proporção entre as fases aceleração-desaceleração, maior inércia e menor 

impacto para aumentar a estabilidade de movimento, e o controle da velocidade e da 

precisão em dimensões independentes. A análise das ações articulares demonstrou as 

particularidades das estratégias utilizadas pelo sistema no movimento em função das 

variáveis manipuladas. Em conjunto, esta seqüência de experimentos permitiu uma 

compreensão mais ampla das estratégias de controle motor empregadas em movimentos 

com alta demanda de velocidade e de precisão.  

 

Palavras-chave:  movimentos rápidos e precisos, relação velocidade-precisão, lei de Fitts, 

restrição espacial, restrição temporal, estratégias de controle motor. 
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ABSTRACT 

 
 
 

CONTROL OF RAPID AND ACCURATE MOVEMENTS  
AIMED TO SPATIAL TARGETS 

 
 

Author: VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI 

Adviser: PROF.DR. LUIS AUGUSTO TEIXEIRA 

 
 

In this study it was analyzed the effect of distance, velocity, disc and target width, 

disc and manipulandum mass, over motor control of a rapid and accurate movement. For 

such, it was analyzed the kinematic characteristics of the task of launching a disc to a target 

using a ballistic movement, performed with a manipulandum. Movements were performed on 

a flat surface and filmed with a high frequency optoelectronic camera. The study was 

conducted through six experiments with a single group of participants. Analysis of results 

indicated that models of motor control that has been used to analyze speed-accuracy trade-

off in simpler tasks were not appropriate to explain the observed behavior in the task used. 

Motor control in the task showed to be dynamic and flexible, regarding the several constraints 

manipulated. The follow strategies of control were suggested to explain the results: 

synchronization of the peak velocity and the instant of disc-manipulandum contact, 

maintenance of the proportion between the acceleration-deceleration phases, greater inertia 

and minor impact to increase movement stability, and control of velocity and accuracy of 

independent dimensions. The prediction of Analysis of joint actions showed the particularities 

of the strategies used by the system on movement as a function of the manipulated variables. 

Together, this study sequence of experiments allowed for a deeper comprehension of the 

control strategies used in the control of rapid and accurate movements.  

 

Keywords: speed and accurate movements, speed-accuracy trade-off, Fitts’ law, 

spatial constraint, temporal constraint, strategies of motor control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Controle de movimentos rápidos e precisos direcionados a alvos 

 

 Movimentos manuais balísticos desempenhados para atingir alvos 

espaciais estão sujeitos a uma relação inversamente proporcional entre a 

manutenção na precisão e a geração de velocidade. Assim, quanto maior a demanda 

na precisão em uma dada tarefa motora maior o tempo de movimento para sua 

realização. Essa relação foi modelada matematicamente por Fitts (1954), ao ser 

demonstrado que o tempo de movimento é uma função linear do logaritmo do dobro 

da distância de movimento (D) dividido pelo tamanho (T) do alvo (TM = a + b log2 [2 x 

D / T]; no qual ‘a’ e ‘b’ são constantes empíricas). Fitts (1954) formulou esta relação a 

partir de movimentos cíclicos de toques alternados, de transporte de pinos e de 

transporte de argolas. Todavia, experimentos posteriores demonstraram que o 

modelo matemático também se aplica em diferentes tipos de tarefas, tais como: 

toques sucessivos (Fitts & Petersen, 1964; Mackenzie et al., 1987; Marteniuk et al., 

1987), transferência de objetos (Raouf & Tsui, 1978), arremessos de dardo (Kerr & 

Langol, 1977), utilizando mouse de computador (Accot & Zhai, 2003; Okazaki et al., 

2008b; Pereira & Okazaki, 2008); também com diferentes grupos musculares, como: 

extensão de cotovelo (Kerr & Langolf, 1977; Khan et al., 1999), flexão de cotovelo 

(Corcos et al., 1988), rotação de punho (Meyer et al., 1988; Write & Meyer, 1983), 

movimento dos pés (Hoffman, 1991), movimento da cabeça (Andres & Hartung, 

1989; Jagacinski & Mok, 1985); e, com diferentes populações, como: crianças 

(Jones, 1991; Salmoni, 1983; Smits-Engelsman et al., 2006), adolescentes (Salmoni, 

1983; Sugden, 1980; Wallace et al., 1978), adultos (Adam et al., 1997; Guiard, 1997; 

Okazaki et al., 2008b), idosos (Goggin & Meeuwsen, 1992; Welford et al., 1969). 

Conseqüentemente, este fenômeno foi considerado um dos mais consistentes e 

estudados em comportamento motor (Bootsma et al., 2004; Sparrow & Sparrow, 

1991; Teixeira, 2006). Diversos modelos tentaram explicar a origem desta relação 

inversa velocidade-precisão através de diferentes mecanismos de controle, tais como 

uso do feedback, geração de ruído, capacidade limitada de processar informações, 
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modulação das fases de aceleração-desaceleração e organização das sinergias 

agonistas-antagonistas no movimento.  

 Os pesquisadores que basearam sua explicação da relação inversa 

velocidade-precisão através da informação de feedback apontam que o aumento da 

velocidade permite menor tempo para a utilização do feedback (Beggs & Howart, 

1972a, 1972b; Crossman & Goodeve, 1963/1983; Woodworth, 1899). Todavia, 

movimentos nos quais não há tempo para a utilização do feedback, outra fonte de 

erro também contribui para a redução da precisão, com o aumento na velocidade de 

movimento: a geração de ruído neural (Meyer et al., 1982, 1988; Schmidt et al., 1978, 

1979). Este ruído pode ser gerado em três diferentes níveis do sistema: 

processamento da informação (níveis superiores de comando), transmissão da 

informação para o sistema efetor e no sistema efetor durante o desempenho do 

movimento (Schmidt et al., 1978, 1979). No que diz respeito ao processamento de 

informações, foi proposto que a capacidade limitada de processar informações 

também poderia regular esta relação inversa entre velocidade e precisão. Quanto 

maior a demanda na precisão, através de maiores informações para especificar os 

parâmetros de controle, maior é o tempo necessário para processar as informações 

para controlar o movimento (Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964). A relação inversa 

velocidade-precisão também foi explicada pela proporção entre fase de aceleração e 

de desaceleração no movimento (Teixeira, 2000; Zelaznik, 1993). Ou seja, quando a 

velocidade é priorizada no movimento, maior fase de aceleração ocorre para 

potencializar a geração de velocidade. Ao passo que, para manter a precisão 

aumenta-se a fase de desaceleração do movimento. Entretanto, esta relação inversa 

velocidade-precisão também foi sugerida como uma característica inata do sistema 

(Van Galen & Shomaker, 1992), que emerge em função das respostas da 

musculatura agonista e antagonista que atuam no movimento (Plamondon, 1995a, 

1995b; Plamondon & Alimi, 1997). Estes modelos auxiliaram na compreensão geral 

de algumas estratégias de controle na geração da velocidade e na manutenção da 

precisão dos movimentos. Contudo, a maioria dos estudos utilizados para 

fundamentar estes modelos não analisou tarefas motoras complexas, deixando ainda 

diversas lacunas não contempladas no paradigma da relação velocidade-precisão.  
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 Em se tratando de tarefas motoras complexas, existe uma série de tarefas 

que também impõem restrições simultaneamente de precisão e de velocidade, nas 

quais se espera que ocorra uma relação inversamente proporcional entre esses 

fatores. Dentre essas habilidades podem ser citadas as tarefas de martelar um 

prego, de golpear uma bola com bastão ou raquete a fim de projetá-la em alguma 

direção, ou ainda a tarefa de chutar uma bola. Algumas diferenças entre essas 

tarefas motoras complexas e as tarefas motoras estudadas sob o paradigma de Fitts 

(1954), entretanto, impedem a generalização do modelo elaborado para o universo 

de habilidades motoras balísticas com alvo espacial (Elliott et al., 2001; Meyer et al., 

1988; Teixeira, 1997, 2000). Em primeiro lugar, movimentos discretos ou de toques 

alternados em dois alvos, como no paradigma de Fitts, produzem movimentos 

relativamente suaves com picos de velocidade ocorrendo numa porção intermediária 

do movimento, ou até mesmo em porções anteriores quando a demanda de precisão 

é elevada (Mackenzie et al., 1987; Milner & Ijaz, 1990). Ao passo que, tarefas 

balísticas complexas, normalmente, exigem uma sincronização entre o tempo do 

maior valor de velocidade e o instante de contato com o alvo, para maximizar a 

velocidade produzida no movimento (Anderson & Sidaway, 1994; Okazaki et al., 

2006b; Southard, 1998). Uma vez que a maior variabilidade espacial de resposta foi 

associada ao aumento na velocidade do movimento (Meyer et al., 1982; 1988; 

Schmidt et al., 1978, 1979), temos características antagônicas ocorrendo justamente 

no período crítico de performance, as quais devem ser ajustadas pelo sistema para 

cumprir o objetivo da tarefa. Todavia, poucos estudos procuraram analisar as 

estratégias de controle na geração de velocidade e na manutenção da precisão em 

tarefas dessa natureza. Ademais, ainda não são conhecidos efeitos de restrições 

espaciais (tamanhos de distância e de alvo) e temporais (velocidade de movimento) 

sobre as estratégias de controle utilizadas em tarefas motoras complexas.  

 Segundo, em diversas tarefas motoras complexas há um alvo primário que 

é contatado/atingido para ser projetado em direção a um alvo secundário remoto 

objetivado (Anderson & Sidaway, 1994; Elliott et al., 1989; Teixeira, 1999). Por 

exemplo, uma bola (alvo primário) chutada em direção a um gol (alvo 

secundário/remoto). A bola deve ser projetada a partir do contato com uma área 

restrita a fim de produzir o deslocamento desejado em direção ao gol. Tal 
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característica faz com que haja uma área virtual sobre a área total do alvo primário, 

correspondente á tolerância de erro espacial ao redor do ponto de contato que 

conduz à maior precisão de movimento. Por conseguinte, há duas fontes de restrição 

espacial da precisão que atuam concomitantemente, a restrição no tamanho do alvo 

primário e no tamanho do alvo remoto secundário. Resultados preliminares têm 

indicado que, em tarefas complexas, o alvo remoto corresponde a fonte de restrição 

determinante sobre as estratégias de controle no movimento. Teixeira (1999) 

demonstrou que o menor tamanho da bola não modificou a velocidade linear do pé 

no chute do futebol. Apenas quando o tamanho do gol foi reduzido houve redução na 

velocidade do chute. O arremesso no basquetebol também não apresentou 

modificações com a manipulação no tamanho da bola (Okazaki & Rodacki, 2005), 

entretanto, demonstrou modificações nos parâmetros de controle (velocidade e 

amplitude angulares) com o aumento na distância que diminui a área virtual de 

passagem da cesta quando o ângulo de lançamento é mantido constante (Rodacki et 

al., 2005). Tarefas simples de tocar em dois alvos sucessivos também demonstraram 

que o segundo alvo é a fonte de restrição (no tempo de movimento e de reação) 

determinante sobre o movimento (Short et al., 1996; Sidaway, 1991). Contudo, 

Teixeira (1999) não procurou analisar as estratégias do controle e da coordenação 

adotadas no desempenho do chute, em função da manipulação da precisão 

(tamanho da bola e do gol). Por outro lado, Okazaki e Rodacki (2005) não se 

preocuparam em quantificar a precisão no arremesso. Short e colaboradores (1996) 

e Sidaway e colaboradores (1991) utilizaram tarefas motoras simples de contatar 

alvos espaciais, além de não analisarem as estratégias de controle no movimento. 

Desta forma, à escassez de informações e de estudos, com tarefas motoras 

complexas, torna ainda pouco compreendido o efeito das restrições impostas pela 

precisão sobre as estratégias de controle na geração de velocidade e na manutenção 

da precisão do movimento.  

 E terceiro, considerando que as forças ambientais que atuam no sistema 

podem ter grande influência sobre o movimento (Pfann et al., 2002; Sherwood et al., 

1988; Southard, 1998), torna-se necessário analisar o efeito da inércia e do impacto 

sobre as estratégias de controle no paradigma da relação inversa velocidade-

precisão (Smeets et al., 1995; Smits-Engelsman et al., 2002). A força de inércia e a 
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força de impacto podem ser originadas de velocidades mais altas de movimento, de 

segmentos corporais mais pesados ou do aumento no peso pelo uso de implementos 

para contato (raquete, taco, manopla, etc.). Tem sido sugerido que o aumento na 

inércia auxilia na estabilização do movimento (Khan et al., 1999), enquanto o maior 

impacto pode ser explorado como mecanismo passivo para desacelerar o movimento 

(Adam et al., 1997; Biegstraaten et al., 2003; Guiard, 1997). Todavia, como a maior 

variabilidade espacial de resposta está associada ao aumento na geração de força 

(Schmidt et al., 1978, 1979), proporcionada em situações com maiores inércia (Khan 

et al., 1999) e impacto (Adam et al., 1997; Biegstraaten et al., 2003), temos 

características opostas ocorrendo concomitantemente, as quais devem ser ajustadas 

pelo sistema. Dessa forma, torna-se importante conhecer o efeito das forças de 

inércia e das forças de impacto sobre as estratégias de controle no movimento. Além 

disso, poucos estudos têm explorada a análise do desempenho das articulações que 

participam no movimento. 

 Uma estratégia que também pode auxiliar no entendimento da relação 

velocidade-precisão é a analise do desempenho em cada articulação que participa 

no movimento. Por exemplo, apesar de o aumento na velocidade ter sido associado 

à maior a variabilidade de resposta (Schmidt et al., 1978, 1979), ao analisar 

individualmente as articulações, o sistema demonstra uma flexibilidade na qual a 

variabilidade das articulações é compensada ao longo da cadeia cinemática. Esta 

estratégia ocorre para a manutenção da precisão de forma que diferentes 

combinações articulares garantam a mesma precisão de resposta (Doorenbosch et 

al., 1997; Henlsen et al., 2000; Stelmach & Diggles, 1982). Contudo, poucos estudos 

analisaram a contribuição das ações articulares no paradigma da relação inversa 

entre velocidade-precisão. Como a resposta do movimento é produto da organização 

das ações inter-articulares que participam do movimento, a análise do desempenho 

das articulações pode trazer informações importantes sobre as estratégias de 

controle utilizadas para a regulação velocidade-precisão. 

 Neste ínterim, o modelo experimental utilizado no presente estudo 

analisou o efeito de variáveis espaciais (distância e tamanho dos alvos primário e 

secundário), temporais (tempo/velocidade de movimento) e cinéticas (impacto e 

inércia), sobre as estratégias de controle na geração de velocidade e na manutenção 
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da precisão em uma tarefa motora complexa. Para tanto, foram analisadas as 

variáveis cinemáticas de resposta e de desempenho de uma tarefa motora complexa 

selecionada especialmente para atender os objetivos do estudo. A tarefa motora 

complexa consistiu de um movimento manual planar, requisitando grandes 

velocidade e precisão, no qual uma manopla era utilizada para contatar um disco que 

deveria ser projetado em direção a um alvo remoto. 

 

1.2  Objetivo 

 

 O presente estudo objetivou analisar o efeito de (a) distância de 

movimento, (b) velocidade de movimento, (c) tamanho do disco, (d) tamanho do alvo 

remoto, (e) massa da manopla e (f) massa do disco, sobre as variáveis cinemáticas 

de resposta e de desempenho na tarefa de contatar um disco para direcioná-lo a um 

alvo remoto, com um movimento planar rápido e preciso, utilizando uma manopla.  

 

1.3  Justificativa 

 

 O conhecimento atual sobre movimentos rápidos (ações balísticas) e 

precisos está praticamente restrito às tarefas de contato suave entre alvos espaciais 

planares imóveis dos estudos conduzidos dentro do paradigma de Fitts. Como nesta 

seqüência de estudos foi realizada uma análise abrangente de diferentes fatores 

associados ao controle motor em movimentos expressivamente mais rápidos do que 

daqueles empregados no paradigma de Fitts, a série de estudos aqui proposta tem o 

potencial de gerar conhecimento sobre uma forma de movimento escassamente 

avaliado no âmbito científico. Como foi avaliado o efeito de diferentes fatores sobre o 

controle motor nesta ação, o presente projeto pode também proporcionou uma 

compreensão mais ampla das variáveis influenciando movimentos muito rápidos em 

direção a um alvo espacial. 
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2  RREVISÃO DE LITERATURA 

 

 Esta seção objetiva discutir a relação de troca velocidade-precisão em 

movimentos rápidos e precisos dirigidos a alvos. Os principais modelos teóricos que 

não utilizaram o controle via feedback para explicar a origem desta troca velocidade-

precisão foram abordados. Os construtos teóricos, as sustentações empíricas, e as 

limitações de cada modelo foram apresentados para vislumbrar a presente discussão 

científica no que tange o paradigma da relação inversa velocidade-precisão. 

Posteriormente, foram abordadas as particularidades da tarefa de movimento rápido 

e preciso direcionada a alvos espaciais que foi utilizada nos experimentos desta tese. 

 

2.1 Modelos de controle de movimentos rápidos e precisos 

 

2.1.1  Modelo da variabilidade do impulso 

  

 Um dos principais objetivos em qualquer domínio da pesquisa é o 

estabelecimento de relações entre variáveis dependentes e independentes. No 

comportamento motor, a investigação da distância, do tempo e da precisão do 

movimento tem produzido a formulação de modelos e leis capazes de explicar a 

relação destas variáveis. Dentro do paradigma da relação inversa velocidade-

precisão, Schmidt e colaboradores (1978, 1979) foram os primeiros pesquisadores a 

elaborar um modelo de controle para explicar a origem desta relação em movimentos 

no qual não há a possibilidade da correção via processos de feedback. Esta 

explicação foi baseada no ruído da resposta do sistema, ou seja, na variabilidade 

intra-individual. Três fatores inerentes ao sistema seriam as possíveis fontes desta 

variabilidade: seleção no programa motor, seleção nos parâmetros de controle e a 

variabilidade do sistema efetor. 

 A primeira fonte de variabilidade está na seleção do programa, no qual 

erros são produzidos através da seleção de um programa inapropriado para a 

situação ambiental. A segunda fonte de variabilidade ocorre na seleção dos 

parâmetros de controle do programa. Ou seja, a determinação inapropriada de 

variáveis absolutas de força, de tempo, de velocidade ou de amplitude no 
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movimento. A terceira fonte de variabilidade é adicionada subseqüentemente à 

seleção dos parâmetros de controle. Tal variabilidade pode ser considerada como 

randômica (ruído), no sentido que é desassociada a caminho dos vários grupos 

musculares. Por exemplo, um grupo muscular pode ter um componente positivo no 

sinal de ruído, enquanto outro grupo pode ter um sinal negativo, e a relação poderia 

ser revertida na próxima execução do movimento. Em aspectos fisiológicos, o ruído 

pode existir em termos de como a informação neural para o motoneurônio na medula 

é transformada nas ativações de um certo número de unidades motoras, as quais 

determinam a quantidade de força produzida (Burke & Edgerton, 1975). Desta forma, 

o modelo da variabilidade do impulso foi baseado nos princípios do programa motor 

generalizado (Schmidt, 1975) para explicar movimentos rápidos, no qual não há 

tempo para o processamento de feedback (períodos menores que 200 ms) (Schmidt 

et al., 1978, 1979). 

 O programa motor generalizado foi considerado como uma representação 

abstrata que especifica as características gerais de uma classe de movimentos 

(Keele, 1968; Schmidt, 1975). As forças relativas em contrações envolvidas num 

movimento, assim como o tempo relativo de suas aplicações, são aspectos 

invariáveis do movimento governados através de um mesmo programa motor 

(Schmidt et al., 1979). As forças e os intervalos de tempo são modulados através da 

especificação de um parâmetro escalar para cada aspecto que modulam os padrões 

de contração muscular. Assim, os movimentos resultam de uma série de impulsos, 

ou seja, forças ou torques que atuam em uma ou mais articulações por um período 

de tempo (Rosenbaum & Krist, 1996; Schmidt et al., 1978). Impulso foi definido como 

a integral da força através do tempo, ou uma função força-tempo em forma de seno 

(Schmidt et al., 1978, 1979). Lembrando que, o impulso foi analisado por Schmidt e 

colaboradores através da área representada abaixo da função aceleração-tempo. 

Como a força é igual ao produto massa vezes aceleração, quando a massa é 

constante, o perfil no comportamento da aceleração é estereotipado ao da força. 

 O impulso, segundo o modelo, seria controlado como uma unidade. Por 

conseguinte, quando o parâmetro de força é alterado, todas as porções da função de 

força são graduadas proporcionalmente de acordo com a alteração. Os impulsos são 

linearmente graduados através de dois parâmetros independentes, um parâmetro de 
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força e outro de duração. Conseqüentemente, mudanças na distância e no tempo do 

movimento são realizadas através da graduação na intensidade (magnitude) e na 

duração do impulso de forma similar à graduação da amplitude e da duração da 

função seno. A magnitude determina a altura do impulso e sua duração o 

comprimento. Os pressupostos na escolha dos parâmetros de força e de tempo têm 

sido chamados de re-escalonamento da força e re-escalonamento do tempo, 

respectivamente (Meyer et al., 1982). 

 O pressuposto do re-escalonamento da força aponta que a amplitude do 

perfil da aceleração-tempo é proporcional à amplitude (distância) do movimento. 

Assim, aumentar duas vezes a amplitude do movimento demanda produzir o dobro 

de velocidade para cada instante de movimento. Por conseguinte, a altura do impulso 

também deve ser duas vezes maior em cada instante de tempo na função força-

tempo. Por outro lado, o pressuposto do re-escalonamento do tempo estabelece que, 

quando a duração do movimento muda, ocorre alteração no perfil aceleração-tempo 

de forma proporcional, mantendo o mesmo tempo relativo dos eventos no perfil da 

aceleração. A média de velocidade deve ser proporcional ao impulso, ou seja, a área 

abaixo da função força-tempo. Desta forma, quando o movimento é realizado na 

metade do tempo, a velocidade deve ser dobrada. O impulso, então, deve aumentar 

em razão quadrada para dobrar a área da função força-tempo.  

 Estes pressupostos de re-escalonamento da força e do tempo tiveram 

suporte em experimentos que analisaram a produção de força isométrica e a duração 

do impulso (Schmidt et al., 1978). Os parâmetros de força e de tempo em cada 

impulso foram analisados como variáveis estocásticas, ou seja, o desvio padrão de 

cada um foi proporcional à sua respectiva média (Schmidt et al., 1979). Assim, a 

variabilidade das forças musculares geradas no desempenho de um movimento em 

direção a um alvo aumentou proporcionalmente com a força absoluta produzida. 

Ademais, a variabilidade no tempo de duração do impulso foi proporcional com o 

aumento no tempo de movimento. Suporte para pressupostos do modelo de 

variabilidade do impulso foi obtido pela duração no sinal da EMG que foi graduada 

em função do tempo de movimento (Wallace, 1981). Através destes pressupostos, o 

modelo demonstrou como a variabilidade de um impulso afeta a variabilidade 

espacial e temporal da trajetória do movimento (Rosenbaum & Krist, 1996).  
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 O modelo também prediz como os erros variáveis no espaço (alvo efetivo) 

e o tempo se relacionaram com a média da amplitude e duração dos movimentos, 

desempenhados em condições constantes. Como a variabilidade das forças 

musculares produzidas aumenta proporcionalmente com a força absoluta, maiores 

força e variabilidade de força são associadas a movimentos mais rápidos (menor 

tempo de duração) e que cobrem maiores distâncias (maior amplitude de 

movimento). Desta forma, a variabilidade de resposta foi linearmente relacionada 

com a razão da amplitude de movimento pelo tempo de movimento. Esta relação 

pode ser expressa através da equação: We = a + b (D / TM), no qual We é o desvio 

padrão dos pontos finais do movimento (também chamado de alvo efetivo), D é a 

média da distância do movimento, TM é a média do tempo de movimento, e ‘a’ e ‘b’ 

são constantes empíricas. Esta relação inversa linear entre velocidade-precisão tem 

sido replicada por outros estudos que analisaram o movimento de digitação (Zelaznik 

et al., 1981), rotações de punho (Wright & Meyer, 1983) e movimentos sacádicos dos 

olhos (Plata et al., 1985). 

 O modelo da variabilidade de impulso falha em sustentar seus 

pressupostos, no que diz respeito ao paradigma do movimento de precisão simples 

utilizado originalmente para estruturar o modelo (Schmidt et al., 1985). Em estudo 

subseqüente, Schmidt e colaboradores (1985) proporcionaram apenas suporte 

parcial para o modelo da variabilidade de impulso sem encontrar uma relação linear 

entre a velocidade e precisão do movimento. Newell (1980) também falhou em 

confirmar a relação linear velocidade-precisão. Enquanto a generalidade da 

variabilidade espacial e temporal foi linearmente relacionada ao tempo e à distância 

do movimento, respectivamente; demonstrações repetidas no efeito da velocidade 

falharam em confirmar as predições do modelo. Foi demonstrado que a precisão 

espacial tende a diminuir com o aumento da velocidade de movimentos (Newell, 

1980). Outras três limitações são relatadas por Meyer, Smith, Wright (1982) no 

modelo da variabilidade do impulso: simplificação demasiada da dinâmica do 

movimento, aplicações matemáticas erradas nas leis da física, e violações na teoria 

da probabilidade.  

 A simplificação demasiada na dinâmica do movimento diz respeito à 

limitação do modelo em abranger a fase de desaceleração do movimento. Ou seja, 
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não há suporte matemático para descrever como a desaceleração influencia a 

precisão e a velocidade do movimento como um todo. Alguns estudos têm 

demonstrado que em certos movimentos a fase de desaceleração corresponde a 

grande parte do movimento, revelando a importância de considerar este aspecto na 

análise do controle do movimento (Carlton, 1980; Langolf et al., 1976; Zelaznik, 

1993). Segundo Meyer, Smith e Wright (1982), esta fase de desaceleração é fonte de 

uma oposição na ação da musculatura antagonista em relação à agonista, e ao 

impacto do braço com a região ao redor do alvo. Outro problema foi verificado no 

perfil da curva força-tempo em forma de uma onda quadrada. Pois, o perfil da curva 

força-tempo tende a se aproximar mais a uma onda em forma de seno do que em 

forma de uma onda quadrada. Apesar de o modelo considerar informalmente a 

possibilidade de uma função em forma de seno, não há explicação quantitativa para 

este problema. 

 Aplicações precipitadas da física também foram apontadas como 

problemas na formulação do modelo de variabilidade do impulso. Por exemplo, foi 

considerado que a amplitude de um movimento é diretamente proporcional ao 

impulso da aceleração, pelo fato da máxima velocidade do movimento aumentar 

diretamente com a magnitude do impulso para a aceleração. Tal tratamento não é 

fisicamente válido de forma geral. Supondo as condições do modelo no qual a força 

de aceleração é aplicada para uma proporção de K x i do tempo total de um 

movimento e que o membro continua a viajar em queda livre desde então até o 

impacto. Então a distância do movimento seria diretamente proporcional ao impulso 

para a aceleração (aceleração do impulso) se e apenas se o tempo de movimento 

fosse constante. Isto pelo fato de que a equação deve assegurar a segunda lei de 

Newton no movimento: D = K x i x (2-Ki) x F x TM 2 / 2m; no qual D é a distância movida, 

F é a força de aceleração aplicada ao membro, m é a massa do membro, e TM é o 

tempo de movimento. Como o impulso da aceleração aqui seria i = K x i x F x TM, a 

única forma de obter uma relação proporcional entre a distância do movimento e o 

impulso da aceleração é ter o tempo de movimento permanecendo constante com i e 

D variando com F. Se, ao invés, o parâmetro de força não for proporcional; D seria 

proporcional ao quadrado de i. Então, em efeito, o modelo de variabilidade do 
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impulso violaria um dos princípios básicos da física do movimento (Meyer et al., 

1982). 

 De algumas formas o modelo da variabilidade do impulso também falhou 

em satisfazer alguns princípios da teoria da probabilidade. Por exemplo, segundo o 

modelo, para que um movimento seja desempenhado na metade do tempo, a força 

deve ser aumentada quatro vezes. Como a força é diretamente proporcional à 

variabilidade da força, a variabilidade da força também aumentaria numa magnitude 

de quatro vezes. Entretanto, o impulso para a aceleração pode ser expresso por: i = 

K x i x F x TM. Então, baseado na teoria da probabilidade simples, o desvio padrão de 

i seria DPi = K x i x TM x DPF, assumindo temporariamente que DPF é o desvio padrão 

do parâmetro de força e que K x i e o TM são ambos constantes. Isto significa que o 

desvio padrão somente seria dobrado quando o TM fosse a igual a sua metade, 

enquanto F e DPF são conseqüentemente quadruplicados. Assim, ao invés de ser 

encontrada uma dispersão dos pontos finais variando com o inverso do quadrado do 

tempo (We ~ 1/TM2), esta dispersão dos pontos finais obedeceria apenas uma 

relação inversa (We ~ 1/TM). 

 Apesar das limitações do modelo de variabilidade de impulso proposto por 

Schmidt e colaboradores (1978, 1979), grande contribuição foi proporcionada para o 

entendimento dos parâmetros de alguns princípios que atuam no controle da 

velocidade e da precisão dos movimentos. Os pressuposto do presente modelo 

proporcionaram a base para o desenvolvimento do modelo de variabilidade do 

impulso simétrico (Meyer et al., 1982) e do modelo estocástico de sub-movimentos 

otimizados (Meyer et al., 1988). 

 

2.1.2 Modelo da variabilidade do impulso simétrico  

 

 Em função das limitações encontradas no modelo de Schmidt e 

colaboradores (1978, 1979), Meyer et al. (1982) propuseram o modelo da 

variabilidade do impulso simétrico. Este novo modelo foi baseado no modelo anterior 

da variabilidade do impulso, considerando o controle por meio dos programas 

motores generalizados e, conseqüentemente, assumindo os pressupostos do re-

escalonamento da força e do re-escalonamento do tempo. Ou seja, Meyer, Smith e 
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Wright (1982), sugeriram que o sistema motor tem dois mecanismos distintos para 

controlar um movimento de precisão: um associado com um parâmetro de força e 

outro associado com um parâmetro de tempo. Estes dois parâmetros foram 

analisados através de uma função força-tempo que representam o impulso de força 

gerado no movimento. Meyer, Smith e Wright (1982) também assumiram que a 

média da força e do tempo movimento são parâmetros de variáveis randômicas nos 

quais seus desvios padrão aumentam proporcionalmente com suas médias (Schmidt 

et al., 1978). Por conseguinte, quando é feita uma série de tentativas para 

desempenhar um mesmo movimento, são produzidas amostras randômicas de uma 

série de curvas força-tempo, nas quais os parâmetros são aumentados ou 

diminuídos através das dimensões na força ou no tempo. 

 Um aspecto que diferencia os dois modelos de variabilidade do impulso, 

entretanto, é a maior flexibilidade no perfil da função força-tempo no modelo da 

variabilidade do impulso simétrico. O modelo da variabilidade do impulso simétrico 

não assume o mesmo perfil de curva para uma série de tentativas de um movimento 

como foi feito no modelo de Schmidt e colaboradores (1978, 1979). Ao contrário, 

considera um conjunto variável nos perfis de curva nos quais as propriedades 

dinâmicas do movimento (aceleração e desaceleração) foram mais apropriadamente 

analisadas. Todavia, alguns pressupostos qualitativos na função força-tempo devem 

ser atendidos para que seja assegurada a relação linear de troca velocidade-

precisão.  

 O modelo da variabilidade do impulso simétrico aponta que a força gerada 

no início, no meio e no final do intervalo no tempo de movimento seja zero. Isto 

permite que o movimento seja caracterizado por uma fase inicial de aceleração e 

outra final de desaceleração. A força aplicada na primeira fase do movimento deve 

ser oposta à força aplicada na segunda fase do movimento. Ou seja, se a aceleração 

inicial do movimento tiver em sentido positivo, a aceleração final deverá estar em 

sentido negativo. Estas fases de aceleração e de desaceleração devem 

necessariamente ter perfis equivalentes. Ou seja, a segunda metade de cada função 

força-tempo também deverá ser uma imagem espelho invertida da primeira metade. 

Não deve haver descontinuidade na função força-tempo, ou seja, a função não 

poderá ser interrompida subitamente. Pois, ambos, aceleração e desaceleração 
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fazem parte integral na resultante da variabilidade do modelo. Diferente do modelo 

de Schmidt et al. (1978), no qual apenas a variabilidade do impulso na fase de 

aceleração representava a variabilidade final de resposta. 

 Segundo o modelo da variabilidade do impulso simétrico, a função força-

tempo é expressa como o produto de um parâmetro de força multiplicado por uma 

função do tempo. O parâmetro de força pode ser manipulado para aumentar ou 

diminuir a magnitude da função força-tempo, enquanto o parâmetro tempo 

permanece constante. Assim, é permitido que a força total de um movimento, e 

conseqüentemente a distância total percorrida, seja ajustada mesmo quando o tempo 

total do movimento permanece constante. Contudo, o modelo não entende os 

parâmetros de força e de tempo como estatisticamente independentes, mas 

considera que estes parâmetros não devem ter uma correlação perfeita entre si (ou 

seja, R < 1). A interação dos parâmetros de força e tempo seria responsável pela 

variabilidade da resposta quando um movimento é desempenhado várias vezes. 

Devido às interações variadas entre estes parâmetros, uma relação de troca entre 

velocidade e precisão deveria ocorrer como resultado desejado da média no 

parâmetro de força e de tempo ajustados através da função de peso para alcançar 

um tempo e uma distância de movimentos desejados (Meyer et al., 1982). 

 A função de peso seria utilizada para ajustar a função força-tempo quando 

mudanças na distância ou tempo de movimento fosse desejadas. Por exemplo, 

quando o tempo de movimento fosse diminuído pela metade, a amplitude do impulso 

deveria ser elevada em quatro vezes, assim como no modelo da variabilidade do 

impulso de Schmidt e colaboradores (1978, 1979). Contudo, o modelo da 

variabilidade do impulso simétrico indica que este aumento na amplitude do impulso 

deve ser ajustado em cada instante de tempo no movimento pela função de peso. 

Caso este ajuste não seja realizado, ocorre uma relação distância-precisão ao invés 

de uma relação velocidade-precisão (cf. Meyer et al., 1982). No entanto, não existe 

suporte empírico ou forma direta para confirmar a existência da função de peso 

analisando as funções força-tempo. A função de peso é confundida com o parâmetro 

de força sobre condições atuais de movimento; pois, ambos a força e a função de 

peso modulariam a magnitude da função da força multiplicativamente. Todavia, a 

existência da função de peso foi justificada pela eficiência na programação do 
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movimento e no fato de que a função seria um pressuposto para considerar a troca 

linear velocidade-precisão no modelo. 

 Meyer, Smith e Wright (1982) foram os primeiros pesquisadores a tentar 

abordar aspectos biomecânicos e fisiológicos para entender o controle de 

movimentos no paradigma da velocidade-precisão. Através da teoria do ponto de 

equilíbrio estes autores procuraram suporte para seu modelo da variabilidade do 

impulso simétrico. De acordo com a teoria do ponto de equilíbrio os músculos 

agonistas e antagonistas podem ser entendidos como molas nas quais as tensões 

opostas (forças) controlam o movimento. É assumido que mover a massa de um 

determinado segmento envolve o ajuste na rigidez e/ou nos comprimentos de 

descanso da musculatura para atingir um novo ponto de equilíbrio, nos quais as 

tensões e o equilíbrio de cada um é exato. Suporte para esta teoria foi obtido no 

estudo de Polit e Bizzi (1979), no qual foi analisado o movimento do braço de 

macacos direcionado a um alvo com a aplicação de perturbação no movimento e 

com a retirada da informação visual e cinestésica. Foi verificado que os macacos 

alcançaram o alvo desejado com precisão apesar da aplicação da perturbação. Tais 

resultados sugerem que alcançar um alvo depende somente da rigidez final e do 

comprimento de descanso final da musculatura agonista e antagonista. Se estes 

parâmetros são programados antes do início do movimento, então uma perturbação 

subseqüente breve durante o curso do movimento pode impedir sua progressão 

temporariamente. Todavia, esta perturbação não deveria alterar seu ponto de 

terminação, pois a tensão relativa dos músculos (e assim as tensões finais opostas 

que elas geram) não seria influenciada através da perturbação. Suporte para a teoria 

do ponto de equilíbrio também foi verificado em estudos com seres humanos 

(Schmidt & McGown, 1980). Os movimentos rápidos de precisão seriam regulados 

através de um componente tônico e um componente fásico. O componente fásico 

supostamente atua no ajuste da rigidez na musculatura rapidamente no início do 

movimento, acelerando o membro em direção ao alvo desejado e mantendo o 

membro na terminação local alcançada através da ação do componente fásico. 

Meyer, Smith e Wright (1982) assumiram que a terminação local do membro é 

mantida através do componente tônico que é fortemente correlacionado com o que 

permitiria ser alcançado pelo componente fásico sobre condições normais, apesar de 
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pequenas oscilações sobre sua localização podem acontecer pelo fato de que o 

componente fásico induzir um resíduo (ressonância tipo mola). 

 Apesar do embasamento teórico na biomecânica e fisiologia, Schmidt 

(1980) contestou os modelos da variabilidade do impulso através da mesma teoria 

utilizada por Meyer, Smith e Wright para apoiar seu modelo, a teoria do ponto de 

equilíbrio. Segundo Schmidt (1980) há mais suporte para a teoria do ponto de 

equilíbrio do que para o modelo da variabilidade do impulso simétrico. Para este 

autor, estes dois modelos não são congruentes em sua essência, pois a introdução 

de perturbação num movimento de precisão com uma força externa inesperada não 

mudaria apenas a dinâmica do movimento, mas também a distância total movida. 

Como Schmidt e McGown (1980), assim como Polit e Bizzi (1979) falharam em 

encontrar este erro na distância movida, isto sugere que os modelos da variabilidade 

do impulso sejam incorretos. Outras limitações apresentadas na forma da curva, no 

re-escalonamento da força e do tempo, nos tipos de tarefas analisadas 

(unidimensionais) e na desconsideração do impacto em alguns movimentos, 

contribuíram para aumentar a fragilidade do modelo. 

 Zelaznik, Schmidt e Gielen (1986) demonstraram que o pressuposto da 

forma constante é severamente violado em movimentos de toques com ponteira. O 

tempo para o pico da aceleração, assim como para o pico da desaceleração, na 

terminação do movimento, permaneceu virtualmente constante, ou seja, estes picos 

ocorreram no mesmo instante absoluto e não relativo do tempo (Zelaznik et al., 

1986). A relação entre a média força gerada e sua respectiva variabilidade (desvio 

padrão) também foi comprometida quando a taxa da força atingiu limites próximos ao 

máximo (Sherwood & Schmidt, 1980). Carlton e Newell (1993) obtiveram evidência 

de que o tempo para o pico da força (altura do impulso) é o maior determinante na 

variabilidade do impulso (variabilidade na altura do impulso), contrariando o princípio 

do re-escalonamento da força. Outros estudos apontam para violações no 

pressuposto do re-escalonamento do tempo, ou seja, fornecem evidência de que a 

variabilidade-temporal (desvio-padrão do tempo) e o tempo de movimento são 

proporcionais. Rosenbaum e Patashnik (1980) demonstraram que a relação entre o 

desvio padrão no tempo de movimento e a duração do tempo de movimento 

aproxima-se mais a uma função de raiz quadrada. Gielen, Oosten e Van Pull Ter 
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Gunne (1985) observaram que em movimentos rápidos de mãos direcionados a 

alvos o tempo do pico da aceleração foi fixo no tempo absoluto, e que a duração da 

atividade na EMG não foi graduada com o tempo alvo. Zelaznik, Schmidt e Gielen 

(1986) verificaram uma relação linear entre We e D / TM, entretanto, o tempo para o 

pico da aceleração não foi relacionado ao tempo de movimento, mas ao invés disso 

foi fixo através dos diferentes valores do tempo. Assim, não é claro se os 

pressupostos de re-escalonamento da força e do tempo são estabelecidos como os 

modelos da variabilidade do impulso predizem. 

 Meyer, Smith e Wright (1982) também apontaram limitações em seu 

modelo quanto à simplicidade da tarefa analisada. Ou seja, seus achados foram 

baseados em movimentos simples unidimensionais e com curto período de tempo de 

execução. Assim, movimentos mais complexos (em duas ou três dimensões), ou 

movimentos no qual seja possível a utilização de feedback, podem não ser 

explicados de forma adequada pelo modelo da variabilidade do impulso simétrico. 

Este modelo também não foi desenvolvido para considerar o efeito do impacto do 

membro (implemento) na região alvo no final do movimento. O impacto com a área 

alvo poderia contribuir significantemente na desaceleração final do movimento, 

possivelmente, até mesmo modificando a relação de troca velocidade-precisão. 

Todavia, apesar das limitações apresentadas, Meyer, Smith e Wright (1982) 

utilizaram os conceitos do modelo de variabilidade do impulso para criar um modelo 

que fosse capaz de explicar movimentos sem feedback para regular o controle do 

movimento.  

 

2.1.3  Modelo estocástico de sub-movimentos otimizados 

 

 O modelo estocástico de sub-movimentos otimizados foi desenvolvido por 

Meyer, Abrams, Kornblum e Smith (1988) a partir do modelo de variabilidade de 

impulso simétrico (Meyer et al., 1982). Este novo modelo foi capaz de explicar a 

relação de troca velocidade-precisão utilizando os princípios do ruído inerente ao 

sistema e da regulação do controle via processo de feedback. Assim como nos 

modelos precedentes (variabilidade do impulso e variabilidade do impulso simétrico), 

foi considerada a existência do ruído neuromotor. Contudo, o presente modelo não 
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se preocupou em descrever os mecanismos que o causam o ruído. Foi assumido que 

os movimentos de alta velocidade são mediados por impulsos de força associados 

com parâmetros de amplitude e parâmetros de tempo que governam a magnitude e 

duração dos impulsos, respectivamente. Desta forma, os pressupostos de re-

escalonamento da força e de re-escalonamento do tempo também foram 

considerados, assumindo estes parâmetros como fenômenos estocásticos.  

 O movimento, segundo o modelo, seria regulado através de um ou dois 

sub-movimentos que tentam minimizar a média do tempo total de movimento. O 

processo de pré-programação alcançaria esta minimização através de um ajuste 

ótimo das magnitudes e da duração do ruído das forças de impulso neuromotor 

utilizadas para gerar os sub-movimentos. O sub-movimento inicial ou primário seria 

realizado para terminar no centro do alvo. Se o sub-movimento primário termina na 

região alvo, então nenhum sub-movimento secundário ocorre. Entretanto, o final do 

sub-movimento primário pode errar o alvo por causa das perturbações causadas 

através do ruído neuromotor. Se um erro ocorrer, então um sub-movimento 

secundário, preparado através da visão ou de outro estímulo de feedback, seria 

desempenhado para a correção do erro. O pressuposto de dois sub-movimentos 

otimizados teve suporte de alguns resultados de Langolf et al.(1976) e de Carlton 

(1979). Eles demonstraram uma larga preponderância de tentativas com apenas um 

ou dois sub-movimentos no total de movimentos dos sujeitos em direção a um alvo. 

A ausência de ordens mais altas de sub-movimentos (um terceiro sub-movimento) 

parece fazer sentido dado que um sub-movimento pode tipicamente percorrer 90% 

da distância da posição inicial para o centro do alvo (Carlton, 1979; Vince, 1948). 

Com este deslocamento inicial e com esta usual combinação distância-tamanho 

selecionado para a restrição dos movimentos da tarefa, a combinação de dois sub-

movimentos deveria quase sempre ser suficiente para alcançar a região alvo 

sucessivamente. Também, quando três ou mais sub-movimentos ocorressem 

(Crossman & Goodeve, 1963/1983; Jagacinski et al., 1980a, 1980b), a presente 

abordagem teórica poderia ainda ser apropriada pelo fato de que o modelo poderia 

assimilar no interior de seu sub-movimento secundário a contribuição de sub-

movimentos de ordens mais altas. 
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 O modelo assume que o erro espacial (pontos finais) dos sub-movimentos 

possui uma distribuição normal ao redor do alvo, em função do ruído neuromotor. 

Suporte empírico para este pressuposto tem sido verificado em outros estudos 

(Crossman & Goodeve, 1963/1983; Fitts, 1954; Fitts & Peterson, 1964; Wallace & 

Newell, 1983). O ruído neuromotor também afetaria o desvio padrão dos pontos 

finais do sub-movimento primário e secundário. O desvio padrão do erro espacial 

(pontos finais) dos sub-movimentos primários e secundários são assumidos serem 

proporcionais às suas velocidades médias. Entretanto, pelo fato de erros serem 

desencorajados em tarefas de movimentos com restrição espacial, o desvio padrão 

do sub-movimento secundário deve ser suficientemente pequeno para que uma 

grande proporção do sub-movimento secundário termine dentro da região alvo. O 

desejado desvio padrão do sub-movimento secundário é alcançado através do ajuste 

da média da duração do sub-movimento secundário para ter um valor que depende 

de distância remanescente para atingir o alvo, do tamanho do alvo, e do nível de 

precisão necessário. De forma geral, o modelo prediz que o desvio padrão dos 

pontos finais do movimento ao redor do alvo aumenta linearmente com a média da 

velocidade do movimento. 

 Outro pressuposto importante para o modelo estocástico de sub-

movimentos otimizados diz respeito à minimização dos tempos de movimento. 

Segundo o modelo, o sub-movimento primário e secundário possuem velocidades 

médias programadas para minimizar a média do tempo total através de um 

compromisso ideal entre a média de duração dos tempos dos sub-movimentos. 

Realizando sub-movimentos primários que têm velocidades mais altas deveriam 

aumentar a freqüência e a magnitude com a qual a região alvo não é atingida, sendo 

assim necessários os sub-movimentos secundários. O aumento da freqüência e da 

magnitude do sub-movimento secundário deveria produzir aumentos na média do 

tempo total, mesmo que os sub-movimentos primários associados possuíssem 

pequenas durações. Por outro lado, realizar um sub-movimento primário que tem 

velocidades muito baixas deveria diminuir a freqüência e a magnitude do sub-

movimento secundário, pois os pontos finais seriam mais próximos do alvo. Contudo, 

nesta situação, o tempo total de movimento seria aumentado como resultado das 

durações do sub-movimento primário. Desta forma, minimizando o tempo de 
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movimento médio, o sub-movimento primário não deveria ser muito rápido ou muito 

lento, e correspondentemente, o sub-movimento secundário não deveria ser muito 

freqüente ou pouco freqüente. Os tempos dos sub-movimentos primários e 

secundários dependeriam da razão entre a distância e o tamanho do alvo (D / T). Em 

geral, grande razão D/T requere a duração de ambos o sub-movimento primário e 

secundário para ser relativamente longa mesmo com a otimização do sub-

movimento. A minimização assumida da média do tempo total de movimento satisfaz 

as demandas da tarefa usualmente impostas em movimentos de restrição espacial. 

 Meyer e colaboradores (1988) também explicaram como entendem o 

processamento preparatório da informação para a produção de movimento. No sub-

movimento primário, a informação incluiria parâmetros da distância e do tamanho dos 

alvos em processo de preparação antes do início do sub-movimento primário. No 

sub-movimento secundário, informações subseqüentes são adquiridas considerando 

os processos do sub-movimento primário do início ao fim. O movimento secundário 

pode ser preparado com base na localização do alvo e feedback visual ou 

cinestésico no que diz respeito às características dinâmicas (por exemplo: velocidade 

e aceleração) do sub-movimento primário. O processo que prepara o sub-movimento 

secundário pode também usar processos antecipatórios através da cópia da 

eferência de um sub-movimento. Feedback e controle antecipatório seriam 

processados em tempo real na produção do movimento, de forma que 

essencialmente nenhum atraso é conseqüência entre o final de um sub-movimento 

primário e o início do subseqüente sub-movimento secundário. O modelo estocástico 

de sub-movimentos otimizados fez predições quantitativas de movimentos rápidos 

com restrição espacial. Tais predições dizem respeito ao tempo médio total de 

movimento, duração média do sub-movimento primário e secundário, variabilidade 

espacial (desvio padrão) do ponto final do sub-movimento primário, freqüência 

relativa do sub-movimento secundário, e erros da freqüência relativa (alvos que não 

foram acertados). Para cada uma destas variáveis dependentes, uma predição pode 

ser realizada como uma função da distância e do tamanho do alvo. 

 Segundo o modelo, movimentos rápidos com restrição espacial 

apresentam o tempo médio de movimento total (TM), do sub-movimento primário e 

do sub-movimento secundário, aproximados à equação: TM = a + b Raiz (D/T), no 
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qual ‘a’ e ‘b’ são constantes empíricas positivas, D é a distância e T é o tamanho do 

alvo. A função de raiz quadrada (raiz de D / T) e logarítmica de troca (log de D / T) 

são próximas uma da outra (R = 0,97), exceto para valores pequenos e grandes de D 

/ T, no qual a grande curvatura logarítmica de troca produz maiores desvios (Meyer 

et al., 1988). Contudo, existem algumas circunstâncias na qual o tempo pode ser 

uma relação linear de D / T. Quando o movimento é realizado apenas com um sub-

movimento primário, omitindo sub-movimento secundário e outros de ordens mais 

altas, o tempo de movimento segue os resultados observados em movimentos de 

restrição temporal (Schmidt et al., 1978, 1979; Wright & Meyer, 1983). 

 O erro espacial (ponto final) dos sub-movimentos primários deve ter um 

desvio padrão que aumenta linearmente com a média de velocidade do sub-

movimento primário. A freqüência relativa dos sub-movimentos secundários aumenta 

continuamente com o aumento de D / T. Isto segue porque a freqüência de sub-

movimentos secundários aumenta quando a probabilidade dos sub-movimentos 

primários atingirem o alvo diminui, e esta última diminui quando D / T aumenta. 

Quando mais de um sub-movimento é realizado, com o aumento de D / T, é 

permitido que a média total de tempo de movimento permaneça relativamente 

pequena apesar da grande restrição espacial. Para alcançar grande precisão através 

apenas do sub-movimento primário seriam necessárias grandes durações dos sub-

movimentos primários, dado o efeito do ruído neuromotor. 

 A taxa, ou seja, a freqüência relativa das tentativas que não atingem um 

alvo, do erro também aumenta em função do D / T. Pelo fato de existir supostamente 

apenas dois sub-movimentos por movimento, um erro somente ocorrerá se o sub-

movimento primário e secundário terminarem fora da região alvo. Existem apenas 

duas chances para atingir a região alvo em cada tentativa. Uma destas envolve o 

sub-movimento primário, e a outra envolve o sub-movimento secundário. Assim que 

o D / T aumenta, a probabilidade de que um sub-movimento secundário errar o alvo é 

assumido permanecer a mesma, mas a probabilidade de que um sub-movimento 

primário errar o alvo aumenta. Então a chance total de uma resposta correta diminui, 

e a taxa de erro aumenta. A taxa de aumento no erro com D / T será menor que a 

taxa de aumento nos erros através de sub-movimentos primários por causa da 

contribuição de sub-movimentos secundários corretivos. Testes detalhados das 
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predições sobre a taxa de erro não têm sido verificados na literatura passada em 

movimentos rápidos de restrição espacial. 

 Foi verificado que a média do tempo total, a média de duração do sub-

movimento primário, o desvio padrão dos pontos finais do sub-movimento primário, a 

freqüência relativa do sub-movimento secundário, a média de duração do sub-

movimento secundário, e a taxa de erro, todos aumentaram com a dificuldade do 

alvo (D / T) como o modelo prediz. De forma geral, o sucesso do modelo de sub-

movimentos estocásticos foi atribuído ao compromisso ideal próximo entre a duração 

dos sub-movimentos primários e secundários capaz de compensar o ruído inerente 

no sistema que produz a variabilidade de movimento. Apesar do modelo estocástico 

de sub-movimentos otimizados ser considerada uma das melhores explicações no 

que diz respeito ao controle de movimentos balísticos direcionados a alvos, 

limitações também foram verificadas no modelo. 

 Sub-movimentos de ordens mais altas têm sido verificados em estudos 

que envolvem grande restrição espacial na tarefa (Carlton, 1980; Crosman & 

Goodeve, 1963/1983; Jagacinski et al., 1980b; Meyer et al., 1982), contrariando o 

modelo proposto. Os pontos finais dos sub-movimentos (erros espaciais) não 

parecem sempre apresentar uma distribuição simétrica ao redor da região alvo. Por 

exemplo, no estudo de Fitts (1954, experimento 1) mais toques antes do alvo foram 

realizados em comparação aos toques depois do alvo, sugerindo uma tendência 

sistemática realizada pelos sub-movimentos curtos. Outra limitação foi encontrada na 

predição da duração do sub-movimento. Annett et al. (1958) demonstrou que as 

durações dos sub-movimentos primários foram independentes da distância e do 

tamanho do alvo, ao invés de ser diretamente relacionada à sua razão (D / T). Meyer 

et al. (1988) também questionam se a execução do movimento em seus 

experimentos ocorreu realmente de forma ótima. Como os sub-movimentos 

secundários ocorreram com menor freqüência que o predito para os alvos fáceis e 

mais freqüentemente que os alvos preditos com maior dificuldade, foi sugerida uma 

performance mais conservadora do que ótima na programação dos sub-movimentos. 

Em alguns casos o sub-movimento primário contribuiu entre 60% e 75% da média 

total do tempo de movimento, enquanto o modelo de sub-movimentos estocásticos 

previu que a razão deveria ser entre 50% e 55%. Em algumas situações, os 
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resultados subestimam a verdadeira probabilidade de eventos prováveis e 

superestimou a verdadeira probabilidade de eventos improváveis. Tal 

comportamento também não corroborou exatamente o teorema de Bayes, uma regra 

normativa que combina a probabilidade prévia com os dados amostrados para 

estimar as probabilidades posteriores imparciais. Estas limitações apresentadas no 

modelo estocástico de sub-movimentos otimizados foram resultaram em outras 

pesquisas que originaram outros modelos que também tentaram explicar o 

paradigma da relação inversa velocidade-precisão. 

 

2.1.4  Modelo do deslizamento da desaceleração  

 

 Em função das limitações verificadas nos pressupostos dos modelos 

anteriores, Zelaznik (1993) propôs o modelo do tempo de acionamento/deslizamento 

da desaceleração para explicar a relação inversa velocidade-precisão. Neste modelo, 

durante o movimento haveria um controle independente das forças de aceleração 

positivas e negativas para alcançar determinadas demandas de distância e de tempo 

na tarefa. Especificamente, se o tempo de movimento objetivado diminuísse, o atraso 

relativo no início das forças de aceleração negativa seria aumentado. Em outras 

palavras, existe um processo temporal que determinaria o início das forças de 

aceleração negativa, ou seja, um acionador (trigger). Quando o tempo diminuísse, o 

tempo relativo do início das forças de aceleração negativas seria aumento. O 

controle deste processo acionador para o início das forças negativas foi denominado 

como deslizamento. Desta forma, o controle do movimento seria modulado através 

do deslizamento do início das forças aceleração negativa em relação ao início das 

forças de aceleração positiva.  

 De acordo com o modelo de deslizamento da desaceleração, o movimento 

seria controlado por dois conjuntos de impulsos, um para a aceleração positiva e 

outra para a aceleração negativa (desaceleração). Os impulsos compõem a soma 

das forças musculares que atuariam através do segmento movido. Cada impulso de 

aceleração foi caracterizado por uma função exponencial. Para acelerações positivas 

a função tem a seguinte forma: ap(TM) = αp x TM x exp (- TM / τp). O parâmetro αp é 

um parâmetro escalar da magnitude da aceleração. O parâmetro τp determina o 
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tempo para a maior magnitude da aceleração positiva. Para a aceleração negativa a 

descrição cinemática tem a mesma forma geral, apesar da equação da aceleração se 

tornar: an(TM) = αn (ω - TM) exp ( - (ω - TM) / τn). Quando ω é igual a TM, a 

aceleração é igual a zero. O parâmetro ω foi chamado de tempo virtual, porque em 

situações de movimentos manuais de precisão a mensuração do tempo de 

movimento ocorre antes que o sujeito retorne a velocidade horizontal zero. Assim, a 

porção da força de aceleração negativa gerada através das forças musculares 

ocorreria através do impacto com o alvo. Este tempo virtual foi definido como o 

tempo no qual o movimento teria alcançado a velocidade zero dado que o movimento 

foi parado apenas por forças passivas e forças de atividade muscular. A 

quantificação do tempo virtual menos o tempo de movimento foi denominada de 

deslizamento porque ela representa o atraso das forças de desaceleração da 

musculatura antagonista. Situações na qual o deslizamento é igual a zero o 

movimento terminaria coincidindo com as forças musculares retornando o membro 

para velocidade e aceleração zero (por exemplo: modelos de Meyer et al., 1982). O 

padrão da aceleração foi determinado através da soma das funções de aceleração 

positivas e negativas, então: a(TM) = αp exp (-TM / τn) - αn (ω - TM) exp ( - (ω - TM) / 

τn). 

 Suporte para as predições do modelo foi verificado em experimento com 

simulação de dados no qual o modelo capturou de forma satisfatória as magnitudes 

dos picos da aceleração positiva e negativa (Zelaznik, 1993). Pode haver 

variabilidade no perfil da aceleração-tempo que produziria variabilidade no ponto final 

do movimento. Tal variabilidade poderia ser derivada de variabilidade no tempo 

(respectivamente, τp e τn) e/ou na magnitude do maior valor da aceleração positiva e 

negativa (respectivamente, αp e αn). Também haveria variabilidade no tempo virtual 

(ω). A variabilidade na duração da aceleração positiva seria resultado da 

variabilidade de todos os parâmetros do modelo. Todavia, os modelos anteriores 

eram fundamentados na teoria dos programas motores generalizados, apontando 

que a duração do impulso para a aceleração positiva e negativa seria escalada com 

o tempo, pois o sistema nervoso central faria uma temporização na duração da 

atividade muscular agonista e antagonista (Wallace, 1981). Esta temporização seria 

graduada proporcionalmente ao tempo de movimento. No modelo de deslizamento 
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da desaceleração, a duração da aceleração positiva seria determinada através de 

valores da magnitude e do tempo do pico na aceleração (respectivamente para αp e 

τp). A duração da aceleração negativa seria determinada primeiramente através dos 

valores da magnitude do pico da aceleração (αp), do tempo virtual (ω) e do tempo 

para o pico da aceleração (τp). Além do mais, a duração da aceleração positiva seria 

também determinada através de quando as forças de aceleração negativa são 

iniciadas através da atividade eletromiográfica da musculatura antagonista. De forma 

geral, o modelo seria consistente com um sistema massa-mola (teoria do ponto de 

equilíbrio) com um acionador de desaceleração que determina o tempo de 

movimento. 

 Em se tratando da relação de troca linear velocidade-precisão, existiriam 

duas formas do modelo de deslizamento produzir esta relação linear. A primeira 

assume que a relação entre o desvio padrão do tempo virtual e o tempo de 

movimento seja uma função de raiz quadrada do tempo de movimento. Suporte para 

esta proposição do modelo foi na relação linear encontrada nos modelos anteriores 

da variabilidade do impulso (Meyer et al., 1982, 1988; Schmidt et al., 1978, 1979) e, 

confirmada, através de simulação de dados (Zelaznik, 1993). Zelaznik (1993) realizou 

uma através de simulação de dados para manipular a relação entre o tempo e a 

variabilidade do tempo de movimento, controlando o perfil da onda (quadrada e seno) 

para três níveis de distância e cinco de tempo de movimento. Foi verificado que o 

aumento da distância diminuiu o erro do alvo efetivo. Entretanto, o efeito do tempo no 

erro do alvo efetivo foi dependente do desvio padrão do tempo. Quando houve uma 

relação proporcional entre o tempo e o desvio padrão do tempo, não houve efeito do 

tempo sobre o erro do alvo efetivo. Por outro lado, com uma relação raiz quadrada, a 

troca linear velocidade-precisão foi produzida. Desta forma, não foi necessariamente 

o perfil cinemático do movimento, mas sim a relação entre o tempo e a variabilidade 

do tempo que determinou a relação velocidade-precisão. Estes resultados contrariam 

a proposição de Meyer, Smith e Wright (1982) que apontam apenas uma função 

especial, quase em forma de seno, para produzir uma relação de troca linear entre 

velocidade-precisão. Também foi demonstrado que o aumento na variabilidade da 

magnitude no pico da aceleração apresentou um acréscimo na variabilidade do erro. 

Contudo, não houve efeito do aumento na variabilidade da magnitude do impulso 
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sobre o efeito do tempo de movimento no erro do alvo efetivo. Os resultados destas 

simulações sugerem que o efeito da distância e o efeito do tempo na relação de troca 

velocidade-precisão são resultado de diferentes processos. Nos dois modelos de 

variabilidade do impulso, a variabilidade do impulso produziu o erro no alvo efetivo, 

sem considerar se a variabilidade foi produzida através da altura do impulso ou da 

duração do impulso. Schmidt e colaboradores (1979) apontaram que a mudança no 

tempo provocou alterações na amplitude e na duração do impulso de forma particular 

que produziram mudanças na variabilidade do impulso que regulam a relação 

velocidade-precisão. O fato do aumento na variabilidade da magnitude do impulso 

não produzir aumento no erro em valores pequenos do tempo de movimento, nos 

experimentos simulados, deixaram dúvidas sobre as suposições propostas nos 

modelos anteriores da variabilidade do impulso.  

 A segunda forma do modelo de deslizamento produzir uma troca linear diz 

respeito à natureza da relação entre o tempo de movimento virtual e o tempo de 

movimento. Se o tempo de movimento virtual não for uma proporção constante do 

tempo de movimento objetivado, mas ao invés aumentar proporcionalmente com a 

diminuição do tempo de movimento, então a relação entre o desvio padrão e a média 

do tempo de movimento seria aproximadamente uma função de raiz-quadrada. 

Assim, também ocorreria a troca linear velocidade-precisão. Esta segunda 

proposição do modelo teve suporte empírico através de um experimento cinemático 

analisando o movimento da mão em direção a um alvo. Zelaznik (1993) demonstrou 

uma forte correlação entre o erro e a velocidade do movimento (D / TM; R = 0,98) em 

experimento em que foram manipuladas três distâncias (5, 20 e 30 cm) e cinco 

tempos de movimento (150, 175, 200, 225 e 250 ms). Os resultados indicaram que 

não houve efeito do tempo e da distância sobre a magnitude do impulso para a 

aceleração positiva nem efeito da distância sobre o tempo virtual (Zelaznik, 1986, 

1993). O tempo para o pico da aceleração (τp) e para o a aceleração negativa 

também não tiveram efeito do tempo de movimento. Entretanto, houve aumento da 

magnitude do pico da aceleração negativa e do tempo virtual, em função do 

acréscimo de tempo de movimento. A razão do tempo virtual pelo tempo de 

movimento (ω / T) demonstrou que o tamanho relativo do tempo virtual aumentou 

com a diminuição do tempo de movimento. Esta é uma condição necessária para que 
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o modelo do deslizamento produza uma relação linear de troca velocidade-precisão. 

Contudo, de acordo com o pressuposto do re-escalonamento do tempo nos modelos 

de variabilidade do impulso, o tempo virtual deveria ser proporcional ao tempo de 

movimento. 

 Estas evidências fornecem suporte para a hipótese de um modelo que 

considera distintas predições, sobre a cinemática, que foram desconsideradas em 

estudos anteriores. O modelo também leva em consideração a atividade 

eletromiográfica de movimentos rápidos, considerando que (a) a atividade muscular 

agonista deveria ser menos afetada através da manipulação da distância, tempo e 

estratégia antagonista de atividade muscular; e que (b) o acionamento relativo da 

atividade eletromiográfica antagonista deveria ser maior à medida que o tempo de 

movimento é diminuído, onde relativo acionamento da atividade é definido como o 

tempo entre o acionamento do desligamento da atividade agonista e o acionamento 

da atividade antagonista, relativamente para toda a duração do movimento. Contudo, 

pouco é conhecido sobre o tempo de acionamento da aceleração negativa. A maioria 

dos estudos em controle motor foi baseada em eletromiografia concêntrica na 

ativação da musculatura agonista (cf. Gottlieb et al., 1985; Wadman et al., 1979). 

Outra limitação do modelo foi que este necessita de um grande número de tentativas 

(maior que 20) para cada condição de distância e tempo de movimento. Esta 

limitação dificulta avaliar as predições do modelo de deslizamento com os dados 

reportados na literatura. Em algumas situações as predições do modelo sobre o pico 

da aceleração positiva e negativa foram subestimadas em suas magnitudes. Como 

nos modelos anteriores, o modelo do deslizamento da aceleração também se limitou 

a analisar um movimento unidimensional. Por conseguinte, faltam mais trabalhos 

empíricos para dar suporte às proposições do modelo, principalmente que explorem 

outras habilidades bi e tri-dimensionais para dar maior poder de generalização para o 

modelo. 

 

2.1.5  Modelo da teoria cinemática 

 

 A teoria cinemática de Plamondon (1992, 1993, 1995a, 1995b; Plamondon 

& Alimi, 1997) foi proposta para explicar a relação de troca velocidade-precisão em 
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função das restrições inerentes que emergem diretamente da resposta do impulso 

delta-lognormal no sistema neuromuscular global envolvido na sinergia. A 

propriedade intrínseca desta resposta de impulso, combinada com a condição 

perceptivo-motora que deve ser encontrada em algum nível sensório-motor, seria 

suficiente para garantir o efeito da produção de qualquer movimento rápido. A teoria 

cinemática utiliza uma sinergia, envolvida na produção de um movimento destinado a 

um alvo, composta por dois sistemas paralelos com vários componentes de um 

conjunto neural e de redes musculares envolvidas nas ações neuromusculares 

agonistas e antagonistas que resultam num movimento específico. Utilizando tal 

modelo, seria possível proporcionar uma descrição analítica da resposta da sinergia, 

quando poucas hipóteses básicas fossem respeitadas. 

 Primeiro, a representação espacial deve ser selecionada para esta 

resposta. Para tal, foi assumido que a resposta da sinergia pode ser descrita no 

domínio da velocidade. Pois, o perfil da velocidade de movimentos rápidos e precisos 

teria uma forma global assimétrica em forma de sino que seria invariável através de 

uma grande extensão de movimentos com diferentes tamanhos e velocidades 

(Abend et al., 1982; Atkeson & Hollerback, 1985; Morasso, 1981; Nagasaki, 1989; 

Soechting & Laquaniti, 1981; Uno et al., 1989). Esta invariância sugere que a 

velocidade poderia representar uma regra chave no controle do movimento 

(Plamondon & Alimi, 1997). Segundo, para a descrição bem aprendida e bem 

praticada dos movimentos, foi assumido que numa tarefa específica cada subsistema 

trabalharia de forma linear ao redor de algumas condições estáveis. Apesar do 

feedback proprioceptivo e das várias formas de interação e acoplamento entre estes 

dois sistemas, foi assumido que o efeito global nesses mecanismos podem ser 

verificados basicamente no final do processo através da subtração de duas 

respostas: resposta dos sistemas neuromusculares agonistas e antagonistas, 

pesados através da respectiva amplitude de comando de ativação. 

 Segundo a teoria cinemática cada componente dos sistemas 

neuromusculares presentes na sinergia interagem em série com seu vizinho mais 

próximo e em paralelo de forma hierárquica com os componentes mais distantes. 

Desta forma, baseado no tempo de atraso introduzido em um sistema através de 

diferentes componentes que tem reagido a um comando específico, a teoria 
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conseguiria explicar estes dois casos extremos. No modelo puramente paralelo o 

tempo total de atraso caracterizando o sistema, agonista ou antagonista, seria 

limitado através de uma distribuição do tempo de atraso máximo dos diferentes 

componentes. Ao passo que, no sistema puramente seqüencial, o tempo total do 

atraso seria a soma dos tempos de atraso individual de cada componente. 

Considerando um modelo misto, o tempo de atraso associado com cada componente 

levado individualmente afeta o tempo total do atraso do sistema global de uma forma 

mais complexa para refletir ambos o acoplamento paralelo e seqüencial entre os 

componentes.  

 Realizando uma analogia com as predições do teorema central do limite, 

foi predito que a resposta do impulso de um sistema neuromuscular seria convergida 

numa curva normal logarítmica (Plamondon 1991, 1993, 1995a), desde que a 

resposta do impulso individual de cada componente encontre algumas das mais 

variadas condições (real, normalizada, não-negativa, condições não-negativas com 

um terceiro momento finito e dispersão graduada). Esta diferença dos dois logaritmos 

normais foi denominada como variação normal logarítmica, ou delta-lognormal, ou 

ainda lei Delta-A (Plamondon, 1993, 1995a). A lei Delta-A tem sido considerada a 

equação mais poderosa para reproduzir os perfis de velocidade completos de 

movimentos simples (Alimi & Plamondon, 1993a, 1993b, 1994; Plamondon et al., 

1993; Plamondon, 1995a). 

 A lei Delta-A prediz que, em movimentos de deslocamento com diferentes 

amplitudes e mesmo tempo de duração, o maior valor de velocidade aumenta quase 

que proporcionalmente com a distância coberta, o tempo para o maior valor de 

velocidade é constante e os diferentes perfis de velocidade se sobrepõem depois que 

o deslocamento é re-escalonado (normalizado). Estas inferências têm suporte de 

outros autores (Gielen et al., 1985). Em movimentos com distância constante e 

diferentes velocidades, a lei Delta-A prediz que o maior valor de velocidade aumenta 

nos movimentos mais rápidos e que o tempo para o maior valor de velocidade 

diminui com o aumento da velocidade média. Estas predições são consistentes com 

os resultados de diversos autores (Corcos et al., 1990; Gielen et al., 1985; Lestienne, 

1979; Nagasaki, 1989). Além disso, os perfis de velocidade nesta classe de 

movimentos seriam aproximadamente sobrepostos depois do apropriado re-
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escalamento da amplitude e do tempo (Corcos et al., 1990; Gielen et al., 1985; 

Mustard & Lee, 1987). Finalmente, para movimentos realizados o mais rapidamente 

possível para uma zona alvo, a lei Delta-A prediz que o maior valor de velocidade 

aumenta com o tempo de movimento, e que o tempo para o maior valor de aumenta 

com o acréscimo da velocidade máxima. Estas predições podem ser confirmadas 

pelos resultados de outros autores (Brown & Cook, 1981; Gielen et al., 1985; Mustard 

& Lee, 1987). Também é predito que a o maior valor de velocidade com o 

deslocamento, como observado através de muitos pesquisadores (Jeannerod, 1984; 

Milner, 1986; Schmidt et al., 1978, 1979). 

 A teoria cinemática também fez predições consistentes nas durações do 

tempo de movimento através da lei quadrática. Apesar de a simples curva normal 

logarítmica alcançar um valor nulo depois de um valor infinito de tempo (Plamondon, 

1991), a subtração de dois logarítmicos normais podem resultar em um ou dois zeros 

cruzando o perfil da velocidade (Plamondon, 1993, 1995b). Esta teoria também 

demonstrou grande poder em predizer o perfil da velocidade verificado em 

movimentos balísticos de precisão. Contudo, assim como os modelos anteriores que 

tentaram explicar a origem da relação de troca velocidade-precisão, limitações 

também são verificadas no modelo de Plamondon. Ao contrário do que o modelo 

assume, o feedback parece ter importante papel no controle e na relação velocidade-

precisão (Chua & Elliott, 1997; Hancock & Verwey, 1997). Também não é sabido se o 

modelo assegura movimentos com utilização do feedback (Chua & Elliott, 1997; 

Desmurget et al., 1997). Assim, o modelo torna-se instável, pois com aplicação de 

perturbação o alvo não seria alcançado, uma vez que o modelo não considera o uso 

do feedback no movimento (De Jong & Van Galen, 1997). Ademais, assumir o perfil 

invariável da velocidade não parece estar correto, pois através de perturbação (alvo 

some ou é movido) o movimento pode ser corrigido sem alterar o perfil da velocidade 

(Desmurget et al., 1997). O modelo também é determinístico e não considera 

nenhum ruído neuro-motor (Bootsma & Mottet, 1997; Goodman, 1997). Assumir que 

a troca velocidade-precisão é uma restrição inerente e emergente parece não ser 

apropriada, uma vez que em tarefas como a utilizada por Fitts (1954) as restrições 

impostas são externas e não internas (Bootsma & Mottet, 1997). O modelo também 

deveria ser testado em movimentos mais complexos (Herrmann & Soechting, 1997) e 
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deveria considerar a interação do torque inercial não-linear, a redundância articular 

(Desmurget et al., 1997) e o impacto para frear o movimento (Hancock & Verwey, 

1997), rigidez e viscosidade (De Jong & Van Galen, 1997). 

 O significado dos parâmetros do sistema também pareceu comprometido, 

pois as propriedades neurais e biomecânicas foram colocadas juntas no modelo 

(Bootsma & Mottet, 1997). Alguns termos e explicações também não foram claros no 

texto, como “comportamento assintótico de grande número de sistemas lineares 

ligados, do qual a lei delta-lognormal pode ser derivada” (Goodman, 1997). A 

validade e testabilidade da arquitetura interna do modelo é questionável, pois 

mudanças nos dados poderiam ser atribuídas às mudanças nos padrões das 

sinergias (Carlton & Liu, 1997). Foi contestada a necessidade de um grande número 

de sistemas lineares e a explicação neural destes sistemas, pois no modelo VITE 

(Bullock & Grossberg, 1988) um sistema rudimentar não linear conseguiria explicar 

como as sinergias contraem sincronizadamente em diferentes velocidades para 

explicar a troca velocidade-precisão (Grossberg, 1997). A teoria utilizada para 

explicar a lei quadrática não pareceu ser apropriada em sua aplicação, pois 

pareceram ser independentes (Heuer, 1997). A origem e a justificativa para alguns 

pressupostos do modelo não foram claras, como a proporcionalidade entre as 

respostas das sinergias na lei delta-lognormal que parece não ocorrer em termos 

matemáticos (Holly, 1997). Não é claro como os alguns parâmetros do modelo foram 

relacionados aos parâmetros de controle tais como a rigidez e viscosidade (De Jong 

& Van Galen, 1997). Através de simulação de dados foi demonstrado que as 

definições do tempo e precisão utilizadas por Plamondon e Alimi (1997) foram 

inapropriadas e poderiam violar os pressupostos originais da teoria (Holly, 1997). 

 

2.1.6 Modelo da capacidade de transmissão da informação  

 

 Utilizando a teoria da informação (Miller, 1953; Pierce, 1961; Shannon, 

1948; Shannon & Weaver, 1949), Fitts (1954) levantou a hipótese de que a 

capacidade de transmissão da informação fixa do sistema motor possibilita um 

caminho para analisar a relação entre a distância (D), o tamanho do alvo (T) e o 

tempo de movimento (TM). Por conseguinte, a dificuldade da tarefa poderia ser 
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mensurada em bits utilizando uma informação métrica e que, considerando uma 

tarefa de movimento, a informação seria transmitida através de um canal de 

comunicação estocástico de ruído que modela o comportamento do sistema motor 

humano. Para tanto, foi utilizada uma adaptação do teorema 17 de Shannon (1948), 

que expressa a capacidade de informação efetiva C (em bitts/segundo), de um canal 

com comprimento de banda B (em Hz), como: C = B log2((S + N) / N), no qual N é a 

potência do ruído e S é a potência do sinal. Fitts afirmou que, em taxa máxima de 

transmissão da informação, o sistema motor humano se comporta de acordo com 

uma relação logarítmica através da identificação de 1/TM com B, 2 x D com S + N, e 

A com N para obter a relação de troca velocidade-precisão proposta na equação: TM 

= a + b log2 (2 x D / T), no qual ‘a’ e ‘b’ são constantes empíricas. 

 Fitts proporcionou suporte para sua hipótese através de três experimentos 

com: (i) tarefa de toques repetitivos com uma ponteira, (ii) tarefa de transferência de 

discos e (iii) tarefa de transferência de pinos. Através da manipulação da distância 

entre os alvos e do tamanho dos alvos, nestes três experimentos, foi demonstrado 

que o tempo de movimento poderia ser predito. O tempo de movimento aumentou 

proporcionalmente com o acréscimo no índice de dificuldade (ID), através do 

aumento na distância do movimento ou da diminuição do tamanho do alvo. Assim, 

quanto maior a precisão necessária para completar a tarefa, menor a velocidade do 

movimento, estabelecendo a relação de troca velocidade-precisão. Devido ao grande 

suporte empírico a formulação de Fitts ganhou status de lei, sendo confirmada, 

totalmente ou parcialmente, para uma variedade de movimentos, membros e grupos 

musculares, condições experimentais e manipulação de dispositivos, sujeitos, e uma 

grande faixa de índices de dificuldade (tabela 1; Plamondon & Alimi, 1997). 

Entretanto, apesar da consistência verificada experimentalmente ao longo do tempo 

para predizer o tempo de movimento através da distância do movimento e do 

tamanho do alvo, limitações foram encontradas na explicação para a relação de troca 

velocidade-precisão. 
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TABELA 1 –  Suporte empírico para a lei de Fitts (adaptado de Plamondon & Alimi, 
1997). 

 
  

Estudos  Autores 

   

(a) Serial ou contínuo (a) Fitts (1954); Kvalseth (1975) 

(b) Discreto (b) Carlton (1979; 1980); Fitts & Peterson (1964). 

(c) Toques (c) Fitts (1954); Fitts & Peterson (1964); 
Kantowitz & Elvers (1988); Megaw (1975); 

(d) Transferência de objetos (d) Fitts (1954); Raouf & Tsui (1978) 

(e) Lançamento de dardo (e) Kerr & Langolf (1977) 

(f) Três dimensões (f) MacKenzie et al. (1987) 

(g) Rotação (g) Knight & Dagnall (1967); Meyer et al. (1982, 1988) 

M
ov

im
en

to
s 

(h) Apontar e largar/arrastar (h) Gillan et al. (1990) 

   

(a) Flexão e rotação de punho (a) Crossman & Goodeve (1963/1983);  
Meyer et al. (1988); Wright & Meyer (1983) 

(b) Movimentos dos pés (b) Drury (1975); Hoffmann (1991b) 

(c) Movimento da cabeça (c) Andres & Hartung (1989); Jagacinski & Monk (1985) 

(d) Manipulação dos dedos (d) Hoffmann & Sheikh (1991); Langolf et al. (1976) 

(e) Extensão do braço (e) Kerr & Langolf (1977) 

(f) Flexão rápida do cotovelo (f) Corcos et al. (1988) 

(g) Fala (g) Jafari & Kondraske (1988) 

(h) Movimento das mãos (h) Beggs & Howarth (1972a, 1972b); Howarth et al. (1971) 

M
em

br
os

 e
 

gr
up

os
 m

us
cu

la
re

s 

(i) Foi sugerido que a lei 
deveria assegurar qualquer 
habilidade motora 

(i) Glencross & Barrett (1989); MacKenzie (1992) 

   

(a) Movimentos microscópicos (a) Hancock et al. (1973); Langolf & Hancock (1975) 

(b) Movimentos aquáticos (b) Kerr (1973; 1978) 

(c) Vôo com aeronave (c) Hartzell et al. (1982) 

(d) Feedback visual controlado 
(d) Bootsma et al. (2002); Carlton (1981a, 1981b); Crossman (1960); 
Glencross & Barrett (1989); Keele & Posner (1968); Meyer et al. 
(1988); Prablanc et al. (1979); Wallace & Newell (1983); Zelaznik et 
al. (1981) 

(e) Anestesia por gás (e) Fowler et al. (1982) 

(f) Preferência manual (f) Flowers (1975) 

(g) Alvos móveis (g) Hoffmann (1991); Jagacinski et al. (1980a; 1980b) 

(h) Atraso de informação (h) Ferrell (1965); Hoffmann (1992); Sheridan & Ferrell (1963) 

C
on

di
çõ

es
  

ex
pe

rim
en

ta
is

 

(i) Dinâmicas não usuais (i) Newman & Bussolari (1990) 
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TABELA 1 – Continuação. 

  

 Estudos  Autores 

   

(a)  Ponteira de mão (a) Fitts (1954); Kvalseth (1978) 

(b)  Rotação de mão (b) Crossman & Goodeve (1963/1983) 

(c)  Joystick (c) Card et al. (1978); Epps (1986); Hartzell et al. (1982); 
Jagacinski et al. (1980a) 

(d)  Mouse de computador 
(d) Boritz et al. (1991); Card et al. (1978); Epps (1986); 
Johnsgard (1994); Okazaki et al. (2008b); Pereira & Okazaki 
(2008) 

(e)  Teclado de computador (e) Card et al. (1978); Drury & Hoffmann (1992) 

(f)   Pedal (f) Drury (1975) 

(g)  Tele-operador (g) Draper et al. (1990); Drascic et al. (1989); 
Repperger & Remis (1990); Shinhar (1986) 

(h)  Controle pela cabeça (h) Lin et al. (1992); Radwin et al. (1990); Spitz (1990) 

(i)   Mesa digitalizadora (i) Spitz (1990); van Galen & Schomaker (1992) 

(j)   TrackBall (j) Arnault & Greenstein (1987); Epps (1986) 

(k)  Touchpad (k) Epps (1986) 

(l)   Eyetracker (l) Ware & Mikaelian (1987) 

(m)  Sistema tele-robótico (m) Cannon & Leifer (1990) 

(n)  Touch Tablet (n) Arnault & Greenstein (1987) 

D
is

po
si

tiv
os

 

(o)  Luva de Realidade Virtual (o) Johnsgard (1994) 

   

(a)  Adolescentes e crianças (a) Jones (1991); Salmoni (1983); Salmoni & McIlwain (1979); 
Sugden (1980); Wallace et al. (1978) 

(b)  Idosos (b) Goggin & Meeuwsen, 1992; Welford et al. (1969) 

(c)  Deficientes mentais (c) Wade et al. (1978) 

(d)  Mal de Parkinson (d) Flowers (1976) 

(e)  Paralisia cerebral (e) Bravo et al. (1990) 

(f)   Efeito de drogas (f) Kvalseth (1977) 

(g)  Macacos (g) Brooks (1979) 

S
uj

ei
to

s 

(h)  Diferentes idades e sexo (h) Brogmus (1991) 

   

(a)  Menos de 1 bit/seg. (a) Hartzell et al. (1982) 

(b)  Mais de 60 bits/seg. (b) Kvalseth (1981) ID
 

(c)  Maioria dos estudos 3-12 bits/s (c) MacKenzie (1992) 
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Uma das maiores hipóteses da teoria da informação de Fitts é que o 

sistema motor humano se comporta como um canal de comunicação estocástico. 

Esta perspectiva teórica tem sido criticada por Crossman & Goodeve (1963/1983), 

pois há uma grande dificuldade empírica de estabelecer a existência do postulado 

ruído ou de uma incerteza inicial. Além disso, Mackenzie (1989) demonstrou que a lei 

de Fitts seria derivada da equação 39 de Goldman (Goldman, 1953), a qual é uma 

aproximação do teorema de Shannon, ao invés do original teorema 17 de Shanonn 

(1948), dado na equação: C = B log2 (S/N). Um aumento na curvatura da relação 

entre o tempo de movimento e o índice de dificuldade, fora da linha de regressão, 

também tem sido observado para baixos índices de dificuldade (Buck, 1986; 

Crossman, 1957; Crossman & Goodeve, 1963/1983; Drury, 1975; Klapp, 1975; 

Langolf et al., 1976; Meyer et al., 1988; Wallace et al., 1978; Welford, 1960). No 

experimento de toques recíprocos de Fitts, a constante empírica ‘a’ se torna negativa 

quando o tempo de movimento é apresentado em função do índice de dificuldade, 

assim como isso também traz para zero o número de informação por resposta. 

Ademais, a melhor linha de regressão dos dados de tempo de movimento em função 

do índice de dificuldade não é uma linha reta, mas uma curva levemente para cima 

(Knight & Dargnall, 1967). 

 Outra limitação foi encontrada na contribuição relativa do tamanho do alvo 

e da distância na equação para predição do tempo de movimento. Em contraste aos 

pressupostos da lei de Fitts, tem sido sugerido que a amplitude e o tamanho do alvo 

não possuem força igual na determinação do tempo de movimento (Meyer et al., 

1988; Sheridan, 1979; Welford et al., 1969). A desproporcionalidade aumentada no 

tempo de movimento causado através de reduções no tamanho do alvo, comparado 

aos aumentos similares na amplitude do alvo, tem sido reportada diretamente (Buck, 

1986; Jagacinski et al., 1980a; Jagacinski & Monk, 1985; Keele, 1973; Meyer et al., 

1988; Welford et al., 1969), ou indiretamente de análises da taxa do erro, a qual foi 

encontrado aumentar com a diminuição do tamanho do alvo independentemente da 

distância de movimento (Card et al., 1978; Wade et al., 1978). Também deve ser 

notado que não foram todos os estudos que proporcionaram suporte para a lei de 

Fitts. Grande parte deles apresentou violação, novas formulações, ou novas 

explicações para esta lei.  
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 Várias discrepâncias entre os dados experimentais de Fitts e sua 

formulação teórica foram verificadas por alguns autores que mudaram a formulação 

do índice de dificuldade (tabela 2). Mackenzie (1989, 1992) demonstrou que a 

formulação de Fitts foi levemente diferente do teorema fundamental 17 de Shannon e 

propôs uma equação corrigida. Welford e colaboradores (1969) sugeriram uma 

equação que levasse em consideração o efeito independente da amplitude e do 

tamanho do alvo sobre a predição do tempo de movimento. Gan e Hoffmann (1988) 

propuseram uma equação para pequenos índices de dificuldade para predizer o 

tempo de movimento apenas através da amplitude do movimento. Welford (1968) 

também verificou que os sujeitos utilizavam apenas a metade mais próxima da área 

alvo e não toda sua extensão, ou seja, a restrição imposta pela precisão continha um 

viés, que foi corrigido por uma equação que levasse em consideração este viés. A 

partir desta perspectiva, Schmidt e colaboradores (1978, 1979) propõem o conceito 

de alvo efetivo (We), ou alvo subjetivo (para Meyer et al., 1988), ou seja, um valor 

que especifique o alvo ou ponto final realmente alcançado na tarefa desempenhada. 

Avançando ainda mais, Soukoreff e Mackenzie (2004) propuseram um índice de 

dificuldade efetivo (IDe). Este índice de dificuldade específico seria alcançado através 

de um alvo efetivo (Te), em conjunto com uma distância efetiva (De). Jagacinski e 

colaboradores (1980b) propuseram um índice de dificuldade que considerava o efeito 

da velocidade de movimento do alvo. Hoffmann (1991a) também propôs dois 

modelos para explicar o efeito da velocidade de um alvo em movimento. Foi 

acrescentado o efeito do atraso na informação entre o controle do movimento e o 

feedback da resposta do sistema efetor, demonstrando um bom ajuste para os 

resultados experimentais de Jagacinski e colaboradores (1980b). Johnsgard (1994) 

sugeriu que fosse considerado um efeito do ganho do dispositivo (G) utilizado na 

realização da tarefa. Desta forma, o índice de dificuldade foi reformulado para 

diversas condições específicas para melhorar o ajuste entre os dados para predizer o 

tempo de movimento. 
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TABELA 2 – Formulações matemáticas para o ID (adaptado de Plamondon & Alimi, 1997). 
 

Autor Equação Notas 

   

Shannon (1949) TM=a+b log2(D/T+1) D é a amplitude de movimento e T é 
o tamanho do alvo. 

   

Crossman (1957, 1960) TM=a+b log2(D/T) a e b são constantes de ajuste. 

   

Welford (1968) TM=a+b log2(D/T+0.5) 
a e b são constantes de ajuste. 

   
Welford et al. (1969) TM=a+bAlog2(D) + bTlog2(1/T) a e b são constantes de ajuste. 

   

Jagacinski et al. (1980b) TM=c+dD+e(V+1)(1/T-1) 
V é a media de velocidade do alvo 
em movimento e c, d, e são 
constantes de ajuste. 

   

Jagacinski et al. (1980b) TM=p+qlog2{2[D+V/T(TM+Tt)]} 

Tt é uma constante, correspondente 
ao comprimento do tempo que o 
cursor tinha para exceder o alvo  
para capturá-lo, e p, q ou x,y,z  
são constantes de ajuste. 

   

Jagacinski et al. (1980b) TM=x+ylog2(2D/T)+zlog2[V/(T/Tt)+1] 

Tt é uma constante, correspondente 
ao comprimento do tempo que o 
cursor tinha para exceder o alvo  
para capturá-lo e p, q ou x,y,z  
são constantes de ajuste. 

   

Hoffman (1991a) 
TM=1/d ln { [D+V/d]/[T/2-V/d] } 

& 
TM=a+blog2(D+V/d)-clog2(T/2-V/d) 

a, b, c, d são constantes de ajuste. 

   

Hoffman (1992) TM= -a+b(c+Dt)log2(2A/W) Dt é um atraso; a, b, c constantes de 
ajuste. 

   

MacKenzie (1989; 1992) TM=a+b log2(D/T+1)  

   

Gan & Hoffmann (1988) TM=a+b raiz(D) D é a distância do movimento. 

   

Johnsgard (1994) TM= a + b log2[(D/T)/G+1] G é o efeito do ganho positivo. 

   

Kvalseth (1980) TM=a(D/T)b  

   

Soukoreff & Mackenzie (2004) 
TM=a+b log2(D/Te+1) 

& 
TM=a+b log2(De/Te+1) 

Te é o alvo efetivo, De é a distância 
efetiva. 
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As demais limitações no modelo da capacidade de transmissão da 

informação são comuns aos modelos anteriores. Ou seja, utilizou tarefas motoras 

simples, não foram analisados efeitos de inércia e de impacto, as tarefas analisadas 

não permitem a manipulação conjunta de outras variáveis como fontes de restrição 

no movimento (tamanho da distância, tamanho dos alvos, velocidade de movimento, 

inércia e impacto), etc. No entanto, apesar das limitações à formulação proposta por 

Fitts (1954), a relação velocidade-precisão tem sido considerada ser um dos 

fenômenos mais consistentes em comportamento motor (Bootsma et al., 2004; 

Plamondon & Alimi, 1997; Teixeira, 2006). A partir da formulação, diversos 

pesquisadores procuraram explicações e novas formulações matemáticas capazes 

de predizer o desempenho humano dentro do paradigma da relação inversa 

velocidade-precisão (Elliott et al., 2001; Plamondon & Alimi, 1997).  

 

2.2  Movimentos rápidos e precisos dirigidos a alvos espaciais 

 

 O paradigma da relação de troca velocidade-precisão é um dos 

fenômenos mais investigados na área do comportamento motor. Diversos modelos 

tentaram explicar a origem desta relação de troca e entender a relação de variáveis 

como o tempo de movimento, dispersão dos pontos finais, velocidade, tamanho do 

alvo e distância entre os alvos. Todavia, diversas limitações foram verificadas nestes 

modelos, algumas destas em comum: simplicidade da tarefa (unidimensional, uni-

articular, movimentos de toques em alvos espaciais, movimentos de rotação, etc.), 

não foram analisados os efeitos da inércia e do impacto, foi manipulado apenas a 

precisão (tamanho do alvo e distância entre os alvos) ou apenas o tempo de 

movimento (velocidade do movimento) num mesmo estudo, em geral não foram 

analisadas as respostas e o desempenho do movimento para entender as estratégias 

de controle e coordenação, entre outras limitações particulares aos modelos. Em 

função disto, ainda existe grande lacuna a ser preenchida no entendimento desta 

relação de inversa velocidade-precisão. Para atacar esta questão, o presente estudo 

utilizou um movimento complexo (balístico, em duas dimensões, multi-aticular) de 

impacto direcionado a alvos espaciais que permitiu analisar o efeito de algumas 

variáveis que não foram exploradas nos modelos anteriores (tamanho de alvo 

 
 
 

38 



 

 

primário e secundário, impacto e inércia). Além de analisar uma classe de movimento 

que possui particularidades ainda não exploradas, como: movimento sem 

possibilidade de utilização do feedback, movimento complexo multi-articular, 

movimento de contato de um alvo (estático) dirigido a outro alvo remoto, o pico de 

velocidade tende a ser sincronizado com o instante de impacto (ao invés de ocorrer 

nas porções mediais do tempo de movimento) e a geração de velocidade ocorrendo 

predominantemente num eixo perpendicular ao eixo da precisão (erro espacial). 

 A partir da manipulação das variáveis de distância (manopla-disco), 

velocidade, precisão (tamanho do disco e do alvo remoto), inércia (peso da manopla) 

e impacto (peso do disco), este estudo realizou uma análise mais abrangente dos 

fatores associados ao controle das tarefas motoras mais complexas. Este conjunto 

de experimentos tem potencial para contribuir no entendimento desta classe de 

tarefas, assim como auxiliar no entendimento do controle motor utilizado na geração 

de velocidade e na manutenção da precisão em movimentos que necessitam de 

grande velocidade e precisão concomitantemente.  
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3  MÉTODO 

  

 Seis experimentos foram conduzidos para investigar as estratégias de 

controle motor utilizadas para a geração de velocidade e para a manutenção da 

precisão no movimento. Para tanto, foi utilizada a tarefa de contatar com máxima 

potência, com uma manopla, um disco em direção a um alvo remoto.  Foram 

manipuladas as seguintes variáveis nos experimentos: (I) distância de movimento, (II) 

velocidade de movimento, (III) tamanho do disco, (IV) tamanho do alvo, (V) massa da 

manopla, e (VI) massa do disco. 

 

3.1  Participantes 

 

 Dezesseis participantes foram utilizados nos seis experimentos. Foram 

selecionados participantes destros do sexo masculino com idades entre 18-23 anos, 

com estatura entre 1,70-1,80 m. Todos os participantes foram informados dos 

procedimentos do estudo e assinaram um termo de consentimento de participação 

livre e esclarecido (Anexo I). Os procedimentos do experimento foram aprovados 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte – USP. 

 

3.2  Instrumentos e tarefa 

 

 A tarefa consistiu em golpear um disco tridimensional em posição fixa com 

uma manopla de base circular, procurando projetar o disco em direção a um alvo 

espacial. O movimento era desempenhado com o cotovelo inicialmente flexionado, 

mão próxima ao peito segurando a manopla. Por meio de movimentos simultâneos 

de extensão do cotovelo e flexão horizontal do ombro, o sujeito golpeava o disco, 

projetando-o na direção do alvo com máxima velocidade e precisão (figura 1). 

 Como superfície para deslizamento da manopla e do disco, foi empregada 

uma base de madeira medindo 1,80 m de largura por 0,90 m de comprimento. Essa 

base foi sustentada por quatro pernas (0,70 m de altura), conferindo à estrutura o 

formato de uma mesa. As laterais e a parede do fundo foram delimitadas por uma 

parede vertical de 10 cm de altura, as quais foram forradas com espuma. O sujeito foi 
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instruído a ficar em uma posição confortável, com o tronco ereto apoiado 

anteriormente em um suporte acoplado à mesa e posteriormente pelo encosto da 

cadeira. Definindo a posição de início do movimento, houve um apoio semicircular no 

tabuleiro do lado em que o sujeito se posicionava para realizar o movimento. Este 

apoio foi utilizado para não permitir um movimento para trás (contra-movimento) 

antes de iniciar o movimento da manopla em direção ao disco. A distância entre a 

borda mais próxima da manopla e o tronco do sujeito foi de 8 cm. Houve cinco 

possibilidades de posição inicial do disco variando entre 20-40 cm, com intervalos de 

4 cm entre elas, para permitir o desempenho de movimentos com diferentes 

distâncias. A medida da distância entre manopla e disco foi a partir da borda mais 

próxima destes. 

 

 

 
FIGURA 1 – Representação esquemática da tarefa experimental, indicando os 

componentes do equipamento (manopla, disco e alvo), posicionamento 

inicial do participante e as dimensões da mesa e a posição da 

filmadora. 
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 A manopla consistiu de uma base metálica circular tridimensional de 7,5 

cm de diâmetro com uma haste vertical para empunhadura de 15 cm de altura por 

1,5 cm de diâmetro. Foram utilizadas cinco manoplas com diferentes massas. As 

manoplas tiveram variação de massa entre 200 g e 600 g, com diferença de 100 g 

entre massas adjacentes. Foram empregados cinco discos, com o menor deles 

possuindo diâmetro igual a 3,5 cm e o maior igual a 7,5 cm. Os demais discos 

adjacentes diferiram em 1 cm de diâmetro. O disco com 7,5 cm possuiu massas 

variando de 100 g a 500 g, com diferença de 100 g entre massas adjacentes. Isto 

permitiu manipular a força de impacto entre a manopla e o disco. O alvo foi 

constituído por uma porção da parede vertical, indicada pelo experimentador por 

meio de marcadores móveis, dispostas do lado oposto da mesa em que se 

encontrava o sujeito. Variações de 1 cm foram utilizadas entre alvos adjacentes para 

delimitar a largura do alvo,  definido entre 2 e 10 cm (tabela 3). 

 O registro dos movimentos para posterior análise cinemática foi realizado 

por um sistema optoeletrônico. Para tal, uma câmera filmadora da marca Qualysis 

(v.2.57) foi colocada ortogonalmente 2,20 m acima da base de suporte onde foi 

desempenhado o movimento para posterior análise planar (Figura 1). Marcadores 

passivos refletivos, constituídos por meia esfera de isopor (15 mm de raio), revestida 

com fita refletiva (3M), foram afixados no sujeito, no disco e na manopla. Os 

marcadores foram rastreados automaticamente pelo sistema optoeletrônico, com 

aquisição de dados na freqüência de 240 Hz.  

 Os marcadores refletivos foram colocados (1) no ombro esquerdo 

(acrômio esquerdo), (2) no ombro direito (acrômio direito), (3) no cotovelo direito 

(parte superior central de uma linha traçada entre os dois epicôndilo do úmero), (4) 

no punho direito (processo estilóide do rádio), (5) na parte superior central da haste 

da manopla e (6) na parte superior central do disco. A junção entre os pontos 

adjacentes relativos às articulações e manopla constituiu os segmentos do tronco (1-

2), do braço (2-3), do antebraço (3-4) e da mão (4-5). O ângulo formado entre os 

segmentos adjacentes determinou o ângulo relativo do ombro (tronco-braço), do 

cotovelo (braço-antebraço) e do punho (antebraço-mão). O rastreamento dos 

marcadores da manopla e do disco permitiu a determinação do erro angular do disco 

e do instante de contato da manopla com o disco. O erro angular do disco foi 
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determinado através do ângulo absoluto do segmento de reta formado pelos pontos 

da manopla e do disco na posição final do movimento, em relação a uma linha 

horizontal imaginária (figura 2). 

 

 

 

FIGURA 2 – Modelo biomecânico a partir de vista superior da execução da tarefa 

experimental, representando os pontos anatômicos (ombros esquerdo e 

direito, cotovelo, punho e mão-manopla), ângulos articulares (θ1-θ3) e 

erro de deslocamento do disco (α). 

 

3.3 Procedimentos experimentais 

  

 Inicialmente os sujeitos eram informados dos procedimentos 

experimentais e assinaram um termo de consentimento de participação livre e 

esclarecido. Posteriormente, marcadores eram afixados em regiões específicas para 

determinar o modelo biomecânico do estudo. Em seguida, os sujeitos participavam 

de uma sessão de adaptação e de aquecimento, praticando os movimentos 

específicos da tarefa nas condições experimentais. Os sujeitos eram instruídos a 

realizar os movimentos com maior velocidade e precisão possíveis, sempre tentando 

atingir o alvo com o disco. Inicialmente, o foco visual era direcionado ao alvo para a 

percepção da posição relativa entre o disco e o alvo. Posteriormente, o foco visual 

era dirigido até o disco, sobre o local onde o disco deveria ser golpeado com a 
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manopla. Após um sinal sonoro indicando que o movimento poderia ser iniciado, o 

sujeito realizava a tarefa em momento determinado por ele mesmo. 

 Para cada condição experimental, os participantes desempenhavam cinco 

tentativas de familiarização (que foram descartadas) seguidas de 10 tentativas, cujos 

resultados eram registrados para subseqüente análise. Assim, as cinco condições 

experimentais totalizaram 50 tentativas em cada sessão experimental. A fim de 

prevenir fadiga, era adotado um intervalo de repouso de 2 min. entre os blocos de 

tentativas para cada condição experimental. O intervalo entre as tentativas foi de 

aproximadamente 8 s. A seqüência das tentativas e a ordem de realização dos 

experimentos foram randomizadas para as condições experimentais por meio do 

procedimento do quadrado de Williams adaptado (Thomas et al., 2007), exceto no 

Experimento 2 (no qual foi manipulada a velocidade de movimento). Os 

procedimentos aqui descritos foram comuns entre os experimentos, exceto quando 

indicado de forma diferente na descrição específica. 

 

3.4 Variáveis do estudo  

 

 As variáveis dependentes analisadas foram de resultado (cinemática do 

disco) e de desempenho (cinemática do modelo biomecânico e da manopla) do 

movimento. As variáveis de resultado do movimento foram a precisão (média do erro 

angular absoluto) e a variabilidade (desvio padrão do erro angular absoluto). O 

desempenho do movimento foi analisado por meio de variáveis espaciais e temporais 

angulares (articulações: ombro, cotovelo e punho) e lineares (manopla). As variáveis 

de desempenho analisadas foram: amplitude linear e angular de deslocamento 

(diferença entre o maior e o menor valor); ângulo articular no contato manopla-disco 

(deslocamento no instante de contato da manopla com o disco); maior valor de 

velocidade e de aceleração (linear e angular); velocidade e aceleração no instante de 

contato manopla-disco (linear e angular); tempo absoluto dos maiores valores de 

velocidade e de aceleração lineares e angulares; tempo total de movimento (até o 

instante em que a manopla terminou seu deslocamento); tempo absoluto de 

movimento até o contato manopla-disco; tempo absoluto após o contato manopla-

disco (tempo total menos tempo de movimento até o contato manopla-disco); e a 
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diferença entre o tempo absoluto de contato manopla-disco e o tempo absoluto em 

que ocorreu o maior valor de velocidade; e o tempo relativo das fases de aceleração 

e de desaceleração no movimento. Estas variáveis dependentes foram utilizadas nos 

seis experimentos. Cada um dos experimentos possuiu uma variável independente 

particular: distância de movimento, velocidade de movimento, tamanho do disco, 

tamanho do alvo, massa da manopla e massa do disco, respectivamente para os 

experimentos I a VI (tabela 3). 

 

TABELA 3 – Síntese das variáveis independentes e variáveis de controle nos seis 

experimentos. 

 

    Tamanho (cm)  Massa (g) 

Exp. Variável 
Manipulada 

Amplitude 
 (cm) 

Velocidade 
(níveis) 

Disco Alvo Manopla Disco Manopla 

I Distância 
16, 20, 

24, 28, 32 Máxima 7,5 10 7,5 100 200 

II Velocidade 32 

Mínimo ao 
Máximo 

em 5 
Níveis 

7,5 10 7,5 100 200 

III 
Tamanho  
do disco 32 Máxima 

3,5 
4,5 
5,5 
6,5 
7,5 

10 7,5 100 200 

IV Tamanho 
do alvo  

32 Máxima 7,5 
2, 4, 
6, 8, 
10 

7,5 100 200 

V 
Massa da 
Manopla 
(Inércia) 

32 Máxima 7,5 10 7,5 

100 
200 
300 
400 
500 

200 

VI 
Massa do 

disco 
(Impacto) 

32 Máxima 7,5 10 7,5 100 

200 
300 
400 
500 
600 
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Índices de dificuldade foram calculados a partir da relação entre tamanho 

do disco, tamanho do alvo remoto e distância manopla-disco. Considerando a 

distância do centro do disco até o centro do alvo remoto (Dda) e o tamanho do alvo 

remoto (T2), foi possível determinar uma margem angular (β'), que o disco pode 

percorrer para atingir o alvo remoto. A margem angular de acerto (β') é igual ao 

dobro do ângulo α', calculado através da equação (figura 3 – Painel A):  

   β' = 2 x α'      (equação 1) 

no qual:   α' = ATan [ (T2/2) / Dda]    (equação 2). 

 O ângulo α' também delimitou uma margem de acerto angular (β''), na qual 

a manopla deve contatar o disco (perpendicularmente), para que o disco atinja o alvo 

remoto. Esta margem de acerto da posição inicial da manopla, em relação à região 

na qual o disco pode ser contatado para que atinja o alvo remoto (alvo virtual: Tv), foi 

calculada em função de α', do raio do disco (r) e da distância entre o centro da 

manopla e o centro do disco (Amd):  

    Tv = 2 x T1      (equação 3),  

 no qual:   T1 = Sen α' x r     (equação 4) 

(figura 3 – Painel B). Posteriormente, foi calculada a distância entre o centro do disco 

e a distância alvo (A’) que foi utilizada para calcular a margem de acerto angular 

manopla-disco (figura 3 – Painel C):  

    Amd = A' + A''     (equação 5),  

 no qual:   A' = Raiz [(r)2 - (T1)
 2]    (equação 6). 

 

 Após, foi calculada a margem de acerto angular manopla-disco (β''):  

    α'' =  ATan (T1 / A'')     (equação 7),  

 no qual:   β'' = 2 x α''      (equação 8). 

 Enfim, o índice de dificuldade (ID') pôde ser representado pela cotangente 

do ângulo da margem de acerto angular (para maiores detalhes consulte: Sidaway et 

al., 1988) manopla-disco:  

 ID' = log2 [cot (β''/2)]       (equação 9). 

 Outra forma para calcular o índice de dificuldade foi utilizada o tamanho do 

alvo virtual, ou seja, a margem de acerto delimitada pela região na qual o disco pode 

ser contatado para que atinja o alvo remoto (Tv), como se fosse o alvo a ser 
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contatado na tarefa de Fitts. A partir desta medida do tamanho do alvo virtual foi 

utilizada a equação já conhecida na lei de Fitts (1954):  

 ID = log2 [(2 x D) / T]),       (equação 10) 

 no qual a distância entre os alvos foi igual à A'' e o tamanho do alvo igual à 

Tv, assim foi formulada a seguinte equação:  

 ID'' = log2 [(2 x A'')/Tv]       (equação 11). 

 Estas duas propostas de ID, adaptadas para a tarefa de contatar uma 

manopla num disco para lançar o disco em direção a um alvo remoto, foram 

utilizadas no estudo para possibilitar um parâmetro de comparação com outros 

estudos realizados. Os índices de dificuldade e as variáveis utilizadas para calcular 

estes índices encontram-se expressos na tabela 4. 

 

 

 
FIGURA 3 – Representação esquemática para o cálculo dos índices de dificuldade.
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TABELA 4 – Índices de dificuldade calculados para os experimentos. 

 

  
Alvos 
(cm) 

 Distâncias 
(cm) 

 Margem de 
acerto (º) 

 ID 
(bits/s) 

Experimento D1 Tv T2 DM A' A'' β' β'' ID' ID'' 

I Distância 7,5 0,25 10 16 3,75 19,75 3,92 1,49 6,27 6,96 

I Distância 7,5 0,26 10 20 3,75 23,75 4,03 1,27 6,49 7,24 

I Distância 7,5 0,27 10 24 3,75 27,75 4,15 1,12 6,67 7,47 

I Distância 7,5 0,28 10 28 3,75 31,75 4,27 1,01 6,83 7,65 

I Distância 7,5 0,29 10 32 3,75 35,75 4,41 0,92 6,95 7,79 

II Velocidade 7,5 0,29 10 32 3,75 35,75 4,41 0,92 6,95 7,79 

III Disco 7,5 0,29 10 32 3,75 35,75 4,41 0,92 6,95 7,79 

III Disco 6,5 0,25 10 32 3,25 35,75 4,37 0,79 7,17 8,01 

III Disco 5,5 0,21 10 32 2,75 35,75 4,34 0,67 7,42 8,26 

III Disco 4,5 0,17 10 32 2,25 35,75 4,31 0,54 7,72 8,56 

III Disco 3,5 0,13 10 32 1,75 35,75 4,27 0,42 8,10 8,94 

IV Alvo  7,5 0,29 10 32 3,75 35,75 4,41 0,92 6,95 7,79 

IV Alvo  7,5 0,23 8 32 3,75 35,75 3,52 0,74 7,28 8,12 

IV Alvo  7,5 0,17 6 32 3,75 35,75 2,64 0,55 7,69 8,53 

IV Alvo  7,5 0,12 4 32 3,75 35,75 1,76 0,37 8,28 9,12 

IV Alvo  7,5 0,06 2 32 3,75 35,75 0,88 0,18 9,27 10,12 

V Inércia 7,5 0,29 10 32 3,75 35,75 4,41 0,92 6,95 7,79 

VI Impacto 7,5 0,29 10 32 3,75 35,75 4,41 0,92 6,95 7,79 

Legenda: D1, diâmetro do disco; Tv, tamanho do alvo virtual; T2, tamanho do alvo; DM, distância da borda da 
manopla até a borda do disco; A', distância do centro do disco até a linha que delimita o alvo virtual; A'', distância 
do alvo virtual até o centro da manopla; β', margem angular de acerto do disco em relação ao alvo; β'', margem 
angular de acerto da manopla em relação ao disco; ID', índice de dificuldade calculado a partir da margem de 
acerto (β'); ID'', índice de dificuldade calculado a partir do tamanho do alvo virtual (T1). 
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3.5  Tratamento dos dados 

 

 A posição linear espacial dos marcadores foi utilizada para determinar os 

ângulos das articulações do ombro, do cotovelo e do punho. Estas variáveis de 

posição (linear e angular) foram filtradas para o cálculo posterior das variáveis de 

velocidade e de aceleração (Giakas & Baltzopoulos, 1997b; Okazaki et al., 2007a). 

Para atenuar os ruídos na análise cinemática, foi aplicado um filtro recursivo do tipo 

Buterworth passa-baixa de 4ª ordem (Giakas & Baltzopoulos, 1997a; Okazaki et al., 

2007a, 2007b). A freqüência de corte para a filtragem dos marcadores rastreados foi 

determinada por meio de análise residual (Okazaki et al., 2007c; Winter, 1990) e por 

meio de um teste do rastreamento dos marcadores. A análise residual indicou a 

freqüência de corte para o filtro através do resíduo do sinal filtrado em diversas 

freqüências, em relação ao sinal bruto rastreado. As freqüências de corte que 

apontaram menor perda do sinal e maior atenuação do ruído foram identificadas por 

este método (entre 7 e 10 Hz) e utilizadas nos experimentos. O teste de 

rastreamento foi realizado com os marcadores parados (marcadores de calibração 

instantânea) para verificar o erro associado ao processo de identificação da posição 

dos marcadores pelo sistema. As freqüências de corte que eliminam os erros 

(variações) no rastreamento dos marcadores parados também foram utilizadas para 

confirmar a freqüência de corte do filtro (acima de 20 Hz).  

 A calibração do espaço planar, ou seja, a conversão dos valores virtuais 

(pixels) para valores reais (metros), foi realizada por meio de quatro marcadores 

formando um quadrado (0,8 m x 0,8 m), colocados sobre a área do movimento. O 

ângulo de inclinação da linha formada entre a posição inicial da manopla e do disco 

também foi utilizado para corrigir a inclinação do sistema de coordenadas cartesiano 

proporcionado pela análise cinemática. 

 O início do movimento foi determinado no instante em que a manopla 

alcançou velocidade linear no eixo x igual a 5 mm/s. O final do movimento foi 

determinado no instante em que a velocidade linear da manopla no eixo x, após o 

contato com o disco, atingiu velocidade de 5 mm/s no eixo x. O instante de contato 

da manopla com o disco foi determinado no instante em que o disco atingiu 

velocidade de 5 mm/s no eixo x. 
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3.6  Análise estatística 

 

 Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, inferencial e 

associativa. Para a estatística descritiva os dados foram representados através de 

medianas, médias, e desvios padrão. A mediana foi utilizada como medida 

representativa das 10 tentativas para cada condição experimental nos dados 

individuais dos sujeitos. A média e o desvio padrão foram utilizados, 

respectivamente, para agrupar os dados individuais dos sujeitos em cada condição 

experimental e representar sua variabilidade. Os testes de Kolmogorov-Smirnov e 

Bartlett foram utilizados para analisar a normalidade e a homocedasticidade dos 

dados, respectivamente. A estatística inferencial foi utilizada para comparação entre 

as diferentes condições experimentais por meio de análise de variância unifatorial 

com medidas repetidas. A identificação das diferenças entre os cinco níveis de 

análise foi realizada, posteriormente, através do teste de Tukey. A estatística 

associativa foi utilizada por meio de uma análise de regressão linear simples, no 

Experimento II, para entender a relação entre as seguintes variáveis: (a) velocidade 

média x precisão/variabilidade (média e desvio padrão do erro angular absoluto, 

respectivamente); (b) velocidade no instante de contato manopla-disco x 

precisão/variabilidade; e (c) maior valor de velocidade x precisão/variabilidade. Nos 

experimentos I, III e IV, a análise de regressão linear simples foi utilizada para 

verificar a relação entre os índices de dificuldade propostos (ID' e ID'') e as variáveis 

temporais de tempo de movimento, tempo para contato, e tempo após contato. O 

nível mínimo de significância adotado nos procedimentos estatísticos para as 

análises foi estabelecido em 5%. 
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4 EXPERIMENTO I: EFEITO DA DISTÂNCIA  

 

4.1 Introdução 

 

 Movimentos rápidos direcionados a alvos espaciais, sob a restrição do 

aumento na distância ou da diminuição do tamanho do alvo, tendem a apresentar 

uma relação inversa entre velocidade e precisão no movimento (Fitts, 1954; Fitts & 

Petersen, 1964; Meyer et al., 1982, 1988). Esta relação entre as variáveis de 

tamanho do alvo (T) e de distância (D) do movimento foi expressa matematicamente 

por Fitts (1954), definindo um índice de dificuldade (ID = log2 [ 2 x D / T]), sendo 

linearmente relacionado ao tempo de movimento (TM). Assim, quanto menor o 

tamanho do alvo ou maior a distância movida, maior é a restrição imposta sobre o 

movimento, resultando em movimentos com maior duração. 

 Diversos resultados de pesquisa têm corroborado a predição do tempo de 

movimento em função do ID, em tarefas discretas (Carlton, 1979; Glencross & 

Barrett, 1989; Smits-Engelsman et al., 2006), cíclicas (Guiard, 1997; Mottet et al., 

2001; Salmoni, 1983), lançamentos (Kerr & Langolf, 1977), movimentos de extensão 

de braço (Kerr & Langolf, 1977), movimentos de flexão do braço (Corcos et al., 

1988), movimentos unidimensionais (Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964; Okazaki et 

al., 2008b), movimentos bidimensionais (Jax et al., 2007; Yao et al., 2007), 

movimentos tridimensionais (Mackenzie et al., 1987; Murata & Iwase, 2001); de tal 

forma que esta formulação matemática tem sido um dos fenômenos mais 

consistentes nos estudos do comportamento motor (Bootsma et al., 2004; Elliott et 

al., 2004; Teixeira, 2006). Contudo, a formulação proposta por Fitts parte do 

pressuposto de que a amplitude de movimento e o tamanho do alvo são restrições de 

mesma natureza na regulação do movimento. Alguns estudos já demonstraram que o 

tamanho do alvo ou a distância movida possuem efeitos independentes sobre o 

tempo do movimento (Annett et al., 1958; Goggin & Meeuwsen, 1992; Meyer et al., 

1988). Por conseguinte, estes processos de regulação no movimento podem ser 

provenientes de fontes e estratégias de controle distintas (Thompson et al., 2007). 

Por exemplo, acrescentar restrição ao movimento através do aumento na distância 

resulta em maior tempo de movimento, que permite a geração de maior velocidade 
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através do aumento na fase de aceleração no movimento (Bootsma et al., 2004; 

Mackenzie et al., 1987; Milner, 1986; Teixeira, 2000). Ao passo que, a diminuição no 

tamanho do alvo resulta em maior tempo de movimento, mas com redução na 

velocidade e com aumento na duração da fase de desaceleração no movimento 

(Adam, 1992; Adam et al., 1995; Langolf et al., 1976). Assim, o aumento na distância 

apresenta uma restrição da tarefa mais associada à geração de velocidade no 

movimento, enquanto a diminuição no tamanho do alvo apresenta uma restrição no 

sistema associada ao controle de manutenção da precisão (Thompson et al., 2007). 

Desta forma, deve-se considerar o efeito isolado destas restrições de distância e de 

tamanho do alvo na regulação do movimento. 

 Devido à importância da variável distância como fonte de restrição 

espacial na regulação do movimento, diversos estudos analisaram o efeito desta 

variável sobre o controle de movimentos rápidos e precisos (Crossman & Goodeve, 

1963/1983; Fitts, 1954; Meyer et al., 1982, 1988; Schmidt et al., 1978). Schmidt e 

colaboradores (1978, 1979) demonstraram que para aumentar a distância de 

movimento, mantendo o tempo constante, é necessário empregar maior força para 

aumentar a velocidade de movimento. Uma vez que a maior variabilidade espacial de 

resposta está associada ao aumento na geração de força, relacionada ao aumento 

da velocidade, tem-se o detrimento na precisão quando a velocidade de movimento é 

aumentada (Meyer et al., 1982; 1988; Schmidt et al., 1978, 1979). Contudo, nas 

tarefas normalmente utilizadas para analisar os modelos de controle motor, o maior 

valor da velocidade tende a ocorrer na porção medial do movimento (Plamondon & 

Alimi, 1997). Assim, pode haver tempo para o sistema desacelerar o movimento 

antes do instante de contato, garantindo menor variabilidade e maior precisão no 

movimento (Teixeira, 2000). Por outro lado, em movimentos mais complexos, tal 

como rebater (Caljouw et al., 2005; Putnan, 1993) ou lançar no beisebol (Chodhary & 

Challis, 2001; Southard, 1998, 2002), arremessar no basquetebol (Okazaki & 

Rodacki, 2005; Okazaki et al., 2006a, 2006b, 2006c), ou chutar no futebol (Anderson 

& Sidaway, 1994; Putnan, 1991; Teixeira, 1999), o maior valor de velocidade tende a 

convergir para o instante mais próximo ao contato com o alvo primário para 

maximizar sua velocidade de projeção em direção ao alvo remoto secundário. Uma 

vez que a maior variabilidade espacial de resposta está associada ao aumento na 
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velocidade do movimento (Meyer et al., 1982; 1988; Schmidt et al., 1978, 1979), 

temos características antagônicas ocorrendo justamente no período crítico de 

performance (contato com disco), as quais deverão ser balanceadas pelo sistema 

para cumprir o objetivo da tarefa. Dessa forma, um aspecto importante a ser 

conhecido sobre tarefas motoras dessa natureza é o efeito da distância sobre as 

estratégias de controle na geração da velocidade e na regulação da precisão no 

movimento.  

 Uma estratégia que também pode auxiliar no entendimento da regulação 

de troca entre velocidade e precisão é a analise do desempenho em cada articulação 

que participa no movimento. Por exemplo, apesar de o aumento na velocidade ter 

sido associado à maior a variabilidade de resposta (Schmidt et al., 1978, 1979), ao 

analisar individualmente as articulações, o sistema demonstra uma flexibilidade na 

qual a variabilidade das articulações é compensada ao longo da cadeia cinemática. 

Esta estratégia ocorre para a manutenção da precisão de forma que diferentes 

combinações articulares garantam a mesma precisão de resposta (Doorenbosch et 

al., 1997; Helsen et al., 2000; Stelmach & Diggles, 1982). Contudo, poucos estudos 

analisaram a contribuição das ações articulares no paradigma da relação inversa 

entre velocidade-precisão. Como a resposta do movimento é produto da organização 

das ações inter-articulares que participam do movimento, a análise do desempenho 

das articulações pode trazer informações importantes sobre as estratégias de 

controle utilizadas para a regulação velocidade-precisão. 

 Considerando os pontos discutidos anteriormente, no presente 

experimento foi analisado o efeito da distância para entender as estratégias de 

controle por meio das variáveis cinemáticas lineares de resposta e angulares de 

desempenho no movimento.  

 

4.2  Objetivo 

 

 Analisar o efeito da distância de movimento (distância manopla-disco), na 

tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção a um alvo remoto, sobre 

as variáveis cinemáticas de resposta e de desempenho no movimento.  
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4.3 Hipóteses 

 

H1  Maior distância de movimento induz maior geração de velocidade em 

detrimento de precisão e de consistência do movimento (maior 

variabilidade). 

 

H2 O tempo do maior valor de velocidade é sincronizado com o instante em 

que ocorre o contato manopla-disco. 

 

H3  Maior distância de movimento resulta em maior índice de dificuldade que 

está diretamente relacionado ao tempo de movimento, tempo para contato 

e tempo após contato manopla-disco. 

 

H4 Maior distância de movimento resulta no aumento da maior velocidade e 

da maior aceleração nas articulações do ombro, do cotovelo e do punho.  

 

H5  Maior distância de movimento possibilita maior fase de aceleração nas 

articulações do ombro, do cotovelo e do punho. 

 

4.4 Procedimentos particulares do método 

 

 Foi analisada a tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção 

a um alvo remoto, realizada com máxima velocidade e maior precisão possíveis. 

Análises cinemáticas do resultado (variáveis lineares do disco) e do desempenho 

(variáveis angulares das articulações e lineares da manopla) foram realizadas para 

entender as estratégias de controle motor na geração de velocidade e na 

manutenção da precisão do movimento.  

 As distâncias manopla-disco foram manipuladas em cinco condições com 

16, 20, 24, 28 e 32 cm. Foi utilizada uma manopla circular de 7,5 cm de diâmetro e 

massa de 200 g para contatar um disco de 7,5 cm de diâmetro com massa de 100 g. 

Este disco era direcionado a um alvo remoto com tamanho de 10 cm. As demais 

características do arranjo experimental foram descritas na sessão de métodos.  
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4.5  Resultados 

 

4.5.1  Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 A tabela 5 apresentou a estatística descritiva (média e desvio padrão) e 

inferencial (análise de variância com medidas repetidas) das variáveis lineares 

espaciais e temporais de reposta (disco) e de desempenho (manopla), em função da 

distância de movimento (distância manopla-disco). A manipulação da distância de 

movimento não teve efeito sobre a precisão e a variabilidade de resposta. Entretanto, 

o aumento na distância de movimento foi realizado através de maiores amplitudes 

total de movimento da manopla no eixo x, com diferença entre todas as condições, 

apenas com exceção na comparação entre as amplitudes 24 e 28 cm. Estes 

aumentos na distância de movimento e na amplitude total de movimento da manopla 

resultaram em maiores velocidade linear da manopla no movimento e no instante de 

contato manopla-disco, com diferença entre todas as condições de amplitude para 

ambas as variáveis. Menor aceleração ocorreu na distância 16 cm em comparação 

com as distâncias 28 e 32 cm. Contudo, apesar do aumento na velocidade e 

aceleração, em função do acréscimo na distância de movimento, durante o instante 

de contato manopla-disco a aceleração diminuiu, com diferença entre todas as 

condições de distância. Na maior distância de movimento (32 cm), o contato entre a 

manopla e o disco ocorreu quando o movimento foi desacelerado, ao invés de 

acelerado como nas outras condições de distância (16-28 cm). No instante de 

contato manopla disco, foi verificada menor aceleração com o aumento na distância 

de movimento entre todas as condições. 

 O tempo de movimento aumentou em função do acréscimo na distância de 

movimento. Foram verificadas diferenças no tempo de movimento entre a condição 

32 cm em comparação a 16, 20 e 24 cm; e entre a condição 28 cm em comparação a 

16 e 20 cm. O tempo para contato também aumentou em função da maior distância 

de movimento, com diferença entre a distância 32 cm e as demais (16-28 cm); e 

entre a distância de 28 cm em comparação às distâncias 16 e 20 cm. O tempo após 

contato manopla-disco também aumentou em função do acréscimo na distância de 

movimento, com diferença entre as condições de menor e maior distância (16 cm e 
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32 cm, respectivamente). Houve um atraso no instante em que a maior velocidade 

ocorreu em função do acréscimo na distância de movimento. No qual, o tempo da 

maior velocidade apresentou diferença entre a distância 32 cm em comparação com 

as distâncias 16, 20, 24 e 28 cm; e entre a distância 28 cm em comparação com a 

distância 16 cm. O instante em que a maior aceleração ocorreu também foi atrasado 

com o aumento na distância de movimento. Foram verificadas diferenças no tempo 

da maior aceleração na distância 32 cm em comparação às distâncias 16, 20, 24 e 

28 cm; e na distância 28 cm em comparação às distâncias 16 e 20 cm. A diferença 

entre os tempos para contato manopla-disco e da maior velocidade diminuiu em 

função do acréscimo na distância de movimento, apresentando diferença entre todas 

as condições de distância. O aumento na distância manopla-disco proporcionou 

maior fase de aceleração (tempo relativo; %), e menor fase de desaceleração, na 

distância 32 cm em comparação às distâncias 16, 20 e 24 cm. 
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TABELA 5 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis de resultado 

(disco) e de desempenho (manopla), em função da distância manopla-

disco. 

 

 Distância manopla-disco (cm)  Estatística 

Variáveis  16 20 24 28 32 F1,15 p 

Erro angular absoluto (º) 2,23 
(1,04) 

2,17 
(0,94) 

2,14 
(1,07) 

2,31 
(0,98) 

2,93 
(1,44) 

1,69 0,163 

Variabilidade (º) 1,71 
(0,68) 

1,97 
(0,82) 

1,78 
(0,57) 

2,21 
(1,03) 

2,15 
(0,87) 

1,91 0,120 

Amplitude de mov. (m) 0,52 
(0,07)

2345 
0,54 

(0,05)
1345 

0,57 
(0,05)

125 
0,59 

(0,04)
125 

0,61 
(0,05)

1234 51,57 0,0001 

Maior velocidade (m/s) 4,45 
(0,47)

2345 
4,74 

(0,36)
1345 

4,93 
(0,40)

1245 
5,14 

(0,35)
1235 

5,36 
(0,39)

1234 67,12 0,0001 

Veloc. no contato (m/s) 4,03 
(0,30)

2345 
4,55 

(0,29)
1345 

4,86 
(0,35)

1245 
5,11 

(0,34)
1235 

5,32 
(0,43)

1234 190,20 0,0001 

Maior aceleração (m/s2) 61,80 
(7,78)

45 
65,05 

(8,28) 
65,40 

(9,30) 
67,98 
(9,52)

1 
68,19 
(7,79)

1 7,98 0,0001 

Acel. no contato (m/s2) 31,80 
(10,40)

2345 
25,03 

(9,54)
1345 

15,04 
(8,09)

1245 
3,65 

(10,07)
1235 

-7,03 
(11,51)

1234 202,97 0,0001 

Tempo de movimento (s) 0,175 
(0,034)

45 
0,176 
(0,027)

45 
0,190 
(0,031)

5 
0,199 
(0,041)

12 
0,213 

(0,036)
123 9,73 0,0001 

Tempo para contato (s) 0,066 
(0,010)

345 
0,077 

(0,011)
345 

0,092 
(0,018)

5 
0,103 

(0,019)
125 

0,124 
(0,027)

1234 44,63 0,0001 

Tempo após contato (s) 0,109 
(0,028)

5 
0,097 
(0,019) 

0,095 
(0,018)

 
0,096 
(0,033) 

0,088 
(0,025)

1 3,47 0,013 

Tempo da maior veloc. (s) 0,089 
(0,016)

45 
0,091 
(0,013)

5 
0,100 
(0,018)

5 
0,104 
(0,021)

15 
0,121 

(0,028)
1234 13,02 0,0001 

Tempo da maior acel. (s) 0,032 
(0,010)

45 
0,038 
(0,013)

45 
0,046 
(0,020)

5 
0,053 
(0,021)

12 
0,069 

(0,030)
1234 16,26 0,0001 

Tempo para contato menos 
tempo da maior veloc. (s) 

-0,023 
(0,010)

2345 
-0,014 

(0,005)
1345 

-0,007 
(0,004)

1245 
-0,002 

(0,004)
1235 

0,003 
(0,005)

1234 114,06 0,0001 

Fase de aceleração (%) 51,33 
(4,32)

5 
52,13 
(5,29)

5 
52,55 
(4,43)

5 
52,82 

(7,12) 
56,83 
(7,53)

123 4,03 0,0058 

Fase de desaceleração (%) 48,67 
(4,32)

5 
47,87 
(5,29)

5 
47,45 
(4,43)

5 
47,18 

(7,12) 
43,17 
(7,53)

123 4,03 0,0058 

Diferente de 116 cm, 220 cm, 324 cm, 428 cm e 532 cm. 

 
 
 

57 



 

 

A tabela 6 apresentou a estatística associativa através da análise de 

regressão linear simples entre os índices de dificuldade e algumas as variáveis 

temporais do movimento. A análise de regressão linear entre o tempo de movimento 

(TM) e o índice de dificuldade ID' e ID'' apresentou R2 = 0,903 e R2 = 0,890, 

respectivamente. A análise entre o tempo para contato (Tc) e o índice de dificuldade 

ID' e ID'' apresentou, respectivamente, um R2 = 0,832 e um R2 = 0,840. A análise 

entre os índices de dificuldade ID' e ID'' e o tempo após contato (Ta) demonstrou, 

respectivamente, um coeficiente de R2 = 0,953 e de R2 = 0,944. Por conseguinte, as 

variáveis temporais do tempo de movimento, tempo para o contato e tempo após o 

contato puderam ser preditas pelos dois índices de dificuldade calculados para a 

tarefa experimental proposta. A figura 4 apresentou os valores e uma linha de 

tendência linear de ajuste para os índices de dificuldade em função das variáveis 

temporais selecionadas, em função da manipulação na distância de movimento. 

 

Tabela 6  –  Valores da regressão linear do tempo de movimento, do tempo para 

contato e do tempo após contato, em função dos índices de dificuldade 

(ID' e ID').  

 

Variáveis R R2 F1,3 p Equação da reta 

ID' x Tempo de movimento 0,950 0,903 27,82 0,013 y = 3,59x + 16,02 

ID'' x Tempo de movimento 0,944 0,890 24,35 0,016 y = 3,72x + 19,43 

ID' x Tempo para contato 0,912 0,832 14,83 0,031 y = 9,80 x - 32,52 

ID'' x Tempo para contato 0,916 0,840 15,73 0,029 y = 11,29x - 39,91 

ID' x Tempo após contato 0,976 0,953 60,82 0,004 y = 5,56x + 11,67 

ID'' x Tempo após contato 0,972 0,944 50,78 0,006 y = 6,11x + 14,19 
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FIGURA 4 – Tempo de movimento (TM), tempo para contato (Tc) e tempo após 

contato (Ta), em função dos índices de dificuldade (ID' e ID'). 

 

4.5.2 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 A tabela 7 e a tabela 8 apresentaram, respectivamente, as variáveis 

espaciais e temporais da análise estatística (descritiva e inferencial), em função da 

distância de movimento. O aumento na distância de movimento até o contato 

manopla-disco foi compensado por maiores ângulos no instante de contato do 

ombro, do cotovelo e do punho. No qual o ombro apresentou diferença no maior 

ângulo no instante de contato na distância 16 cm em comparação às distâncias 24, 

28 e 32 cm, e entre a distância 20 cm e a 32 cm. O cotovelo apresentou diferença 

entre todas as condições de distância e o punho entre as distâncias 16 e 32 cm. 

Também foi verificada maior amplitude angular no cotovelo, em função do acréscimo 

na distância manopla-disco, com diferença na distância 16 cm em comparação às 
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demais distâncias (20, 24, 28 e 32 cm); na distância 20 cm em comparação às 

distâncias 28 e 32 cm; e na distância 24 cm em comparação à distância 28 e 32 cm. 

 O maior valor de velocidade no cotovelo também aumentou em função do 

acréscimo na distância de movimento. No qual, houve diferença entre a distância 16 

cm comparadas às distâncias 24, 28 e 32 cm; a distância 20 cm comparada às 

distâncias 16, 28 e 32 cm; e a distância 24 cm em comparação à distância 16 e 32 

cm. O acréscimo na distância manopla-disco também aumentou a velocidade no 

instante de contato para a articulação do ombro, do cotovelo e do punho. No qual o 

ombro apresentou maior velocidade no contato manopla-disco na distância 16 cm em 

comparação à distância 24, 28 e 32 cm; na distância 20 cm em comparação à 

distância 28 e 32 cm; e com diferenças entre a distância 24 cm em comparação às 

distâncias 16 e 32 cm. O cotovelo demonstrou aumento da velocidade no instante de 

contato manopla-disco entre todas as condições de distância. Menor velocidade no 

instante de contato manopla-disco foi verificada no punho para a distância 32 cm em 

comparação à distância 16 e 20 cm. 

 O maior valor de aceleração do ombro aumentou, em função no acréscimo 

da distância manopla-disco, no qual houve diferença na distância 16 cm em 

comparação à distância 28 e 32 cm; e na distância 20 cm em relação à distância 32 

cm. O acréscimo na distância até o contato manopla-disco também aumentou o 

maior valor de aceleração do cotovelo, no qual foi verificada diferença na distância 16 

cm em comparação às distâncias 24, 28 e 32 cm; na distância 20 cm em 

comparação à distância 28 e 32 cm; e na distância 24 cm em relação às distâncias 

16 e 32 cm. Houve aumento na aceleração do cotovelo no instante de contato 

manopla-disco, em função da maior distância até o contato manopla-disco, entre 

todas as condições de distância. 
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TABELA 7 –  Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

espaciais de desempenho (articulações), em função da distância 

manopla-disco. 

 

  Distância manopla-disco (cm)  Estatística 

Variável Artic. 16 20 24 28 32 F1,15 p 

Ombro 124,49 
(8,57)

345 
126,40 

(7,00)
5 

127,50 
(6,62)

1 
127,59 

(7,89)
1 

129,41 
(6,30)

12 7,14 0,0001 

Cotovelo 95,21 
(9,04)

2345 
98,74 

(7,00)
1345 

102,27 
(7,96)

1245 
105,98 
(10,09)

1235 
108,76 
(8,35)

1234 41,45 0,0001 

Â
ng

ul
o 

no
 

co
nt

at
o 

 
(º

) 

Punho 175,35 
(12,80)

5 
176,26 

(9,22) 
179,02 

(9,84) 
179,27 

(9,93) 
180,31 
(10,51)

1 3,72 0,008 

Ombro 15,74  
(4,63) 

16,23  
(4,09) 

17,08  
(4,43) 

17,66  
(3,31) 

17,13  
(3,22) 

1,70 0,160 

Cotovelo 92,49 
(14,68)

345 
96,56 
(11,15)

45 
100,85 
(10,07)

15 
104,62 
(7,82)

12 
107,53 
(7,97)

123 22,48 0,0001 

A
m

pl
itu

de
  

an
gu

la
r 

 
(º

) 

Punho 16,81 
(7,32) 

16,88 
(7,03) 

16,08 
(7,38) 

16,53 
(8,01) 

16,85 
(7,14) 

0,14 0,966 

Ombro 142,97  
(30,25) 

147,77  
(25,74) 

153,78  
(24,05) 

159,26  
(28,22) 

158,88  
(24,83) 

2,39 0,060 

Cotovelo 690,85 
(67,16)

2345 
725,30 
(45,31)

145 
745,67 
(47,13)

15 
768,70 
(40,89)

12 
787,81 
(50,00)

123 22,95 0,0001 

M
ai

or
 

V
el

oc
id

ad
e 

(º
/s

) 

Punho 169,16 
(52,43) 

166,00 
(47,58) 

148,36 
(64,38) 

155,91 
(65,41) 

141,19 
(60,55) 

2,40 0,059 

Ombro 81,48 
(42,30)

345 
95,78 
(34,37)

45 
108,85 
(26,28)

15 
125,10 
(22,83)

12 
127,44 
(22,47)

12 15,58 0,0001 

Cotovelo 591,59 
(50,54)

2345 
655,56 
(40,29)

1345 
700,83 
(38,28)

1245 
745,60 
(35,60)

1235 
772,92 
(46,18)

1234 147,53 0,0001 

V
el

oc
id

ad
e 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

) 

Punho 123,30 
(65,92)

5 
128,16 
(67,32)

5 
105,76 

(77,76) 
97,44 
(88,56) 

83,85 
(78,51)

12 4,25 0,004 

Ombro 2312,98 
(469,11)

45 
2428,28 

(426,49)
5 

2547,97 
(434,66) 

2667,78 
(583,57)

1 
2823,97 
(525,04)

12 7,70 0,0001 

Cotovelo 7174,91 
(573,46)

345 
7492,72 
(504,28)

45 
7740,63 
(693,88)

15 
8051,23 
(812,22)

12 
8192,79 
(726,09)

123 20,55 0,0001 

M
ai

or
 

A
ce

le
ra

çã
o 

(º
/s

2 ) 

Punho 1835,95 
(724,76) 

1929,76 
(821,25) 

1653,66 
(649,00) 

1983,35 
(698,11) 

1818,19 
(572,54) 

1,00 0,413 

Ombro 2096,77 
(629,67) 

2187,67 
(572,38) 

2090,25 
(684,86) 

1987,30 
(699,60) 

1916,12 
(796,36) 

1,25 0,298 

Cotovelo 5107,57 
(1316,65)

2345 
4565,23 

(1105,61)
1345 

3739,00 
(1198,23)

1245 
2833,61 

(1204,44)
1235 

2012,79 
(1503,59)

1234 87,14 0,0001 

A
ce

le
ra

çã
o 

 n
o 

co
nt

at
o 

(º
/s

2 ) 

Punho -1155,06 
(1307,86) 

-987,30 
(1383,82) 

-1024,66 
(1221,97) 

-1311,39 
(1461,28) 

-1350,48 
(1328,07) 

1,18 0,324 

Diferente de 116 cm, 220 cm, 324 cm, 428 cm e 532 cm. 
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TABELA 8 –  Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

temporais de desempenho (articulações), em função da distância 

manopla-disco. 

 
  Distância manopla-disco (cm)  Estatística 

Variável Artic. 16 20 24 28 32 F1,15 p 

Ombro 0,109 
(0,017)

345 
0,116 
(0,015)

45 
0,125 
(0,018)

5 
0,132 

(0,020)
125 

0,150 
(0,024)

1234 20,61 0,0001 

Cotovelo 0,099 
(0,016)

45 
0,103 
(0,015)

45 
0,112 
(0,019)

5 
0,117 
(0,020)

12 
0,133 

(0,028)
123 14,08 0,0001 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ve

lo
ci

da
de

 (
s)

 

Punho 0,054 
(0,041)

5 
0,060 
(0,038)

5 
0,066 
(0,043) 

0,070 
(0,044) 

0,080 
(0,048)

12 5,96 0,0004 

Ombro 0,062 
(0,024)

5 
0,074 
(0,035) 

0,076 
(0,032) 

0,077 
(0,018) 

0,094 
(0,022)

1 3,63 0,010 

Cotovelo 0,035 
(0,011)

45 
0,037 
(0,012)

45 
0,046 
(0,017)

5 
0,051 

(0,018)
125 

0,067 
(0,028)

1234 15,14 0,0001 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ac

el
er

aç
ão

 (
s)

 

Punho 0,125 
(0,080) 

0,119 
(0,086) 

0,132 
(0,089) 

0,144 
(0,087) 

0,172 
(0,094) 1,99 0,106 

Ombro 62,93 
(5,57)

5 
66,29 

(6,57) 
66,43 

(4,58) 
67,62 

(8,36) 
70,91 
(5,39)

1 4,88 0,002 

Cotovelo 57,13 
(3,14)

5 
58,79 

(5,39) 
59,29 

(2,93) 
59,56 

(6,78) 
62,46 
(6,30)

1 3,02 0,025 

F
as

e 
de

  
ac

el
er

aç
ão

 (
%

) 

Punho 30,96 
(23,87) 

32,70 
(20,02) 

33,26 
(19,85) 

34,64 
(20,11) 

37,05 
(20,41) 

1,22 0,311 

Ombro 37,07 
(5,57)

5 
33,71 

(6,57) 
33,57 

(4,58) 
32,38 

(8,36) 
29,09 
(5,39)

1 4,88 0,002 

Cotovelo 42,87 
(3,14)

5 
41,21 

(5,39) 
40,71 

(2,93) 
40,44 

(6,78) 
37,54 
(6,30)

1 3,02 0,025 

F
as

e 
de

 
de

sa
ce

le
ra

çã
o 

(%
) 

Punho 69,04 
(23,87) 

67,30 
(20,02) 

66,74 
(19,85) 

65,36 
(20,11) 

62,95 
(20,41) 

1,22 0,311 

Diferente de 116 cm, 220 cm, 324 cm, 428 cm e 532 cm. 
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 Com o aumento na distância de movimento houve um atraso no instante 

em que ocorreu a maior velocidade do ombro, do cotovelo e do punho. Este atraso 

no tempo da maior velocidade no ombro apresentou diferença entre a distância 28 

cm em comparação às distâncias 16, 20 e 32 cm; e entre a distância 32 cm em 

relação às distâncias 16, 20, 24 e 28 cm. Para o cotovelo o atraso no tempo da maior 

velocidade foi maior na distância 28 cm em comparação à distância 16 e 20 cm; e na 

distância 32 cm em relação às distâncias 16, 20 e 24 cm. O aumento no tempo da 

maior velocidade do punho ocorreu apenas na distância 32 cm em relação às 

distâncias 16 e 20 cm. O instante em que a maior aceleração do ombro e cotovelo 

aconteceu foi atrasado, em função da maior distância até o contato manopla-disco. 

No qual, o tempo em que a maior aceleração do ombro foi maior na distância 32 cm 

em comparação à distância 16 cm. O cotovelo apresentou o atraso no instante da 

maior aceleração da distância 32 cm em comparação à distância 16, 20, 24 e 28 cm, 

e diferença entre a distância 28 cm em relação à distância 16, 20 e 32 cm. O 

acréscimo na distância até o contato manopla-disco proporcionou maior fase de 

aceleração (tempo relativo; %), na articulação do ombro e do cotovelo, com diferença 

na distância 16 cm em comparação à distância 32 cm.  

 

4.6 Discussão 

 

4.6.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 Os modelos que tentaram explicar a origem da relação inversa velocidade-

precisão apontam que o aumento na distância resulta em maior tempo de movimento 

(Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964; Plamondon & Alimi, 1997). Esta estratégia 

permitiria menor velocidade (aceleração e/ou força) de movimento em níveis que 

garantiriam a manutenção da precisão (ou que a precisão não fosse comprometida 

quando esta fosse uma variável de controle no experimento; cf. Fitts, 1954). O 

aumento no tempo de movimento, no tempo para o contato e no tempo após o 

contato foi verificado no presente estudo, em função do acréscimo na distância de 

movimento (distância manopla-disco). Contudo, também houve aumento na 

amplitude total de movimento, na maior velocidade e na maior aceleração, com o 
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acréscimo na distância de movimento. Segundo os modelos de variabilidade do 

impulso (Meyer et al., 1982; Newell et al., 1982; Schmidt et al,. 1978, 1979), de sub-

movimentos otimizados (Meyer et al., 1988; Okazaki et al., 2006), de deslizamento da 

desaceleração (Zelaznik, 1993) e da teoria cinemática (Plamondon, 1993, 1995; 

Plamondon & Alimi, 1997), o aumento na velocidade resultaria em maior variabilidade 

de resposta em função do ruído neural, da variabilidade dos parâmetros do 

movimento ou de uma característica que emerge através das sinergias agonistas-

antagonistas que atuam no sistema, respectivamente. Entretanto, mesmo com 

maiores velocidade e aceleração não foram verificadas menores precisão e 

variabilidade. Por conseguinte, foi refutada a hipótese H1 que sugeriu maior 

velocidade, menor precisão e maior variabilidade, em decorrência do aumento na 

distância de movimento. Desta forma, na tarefa de contatar um disco através de 

movimento de potência com uma manopla em direção a um alvo remoto, estratégias 

de controle velocidade-precisão ímpares foram utilizadas. Nas quais, mesmo com 

maiores velocidade e aceleração, houve a manutenção na precisão e na 

variabilidade do movimento. Alguns estudos que analisaram o controle de 

habilidades motoras complexas (multi-articulares e tridimensionais) detectaram 

estratégias de regulação velocidade-precisão diferentes das apresentadas nos 

modelos baseados em tarefas simples (uni-articulares, unidimensionais ou 

bidimensionais). Tais estratégias podem auxiliar na explicação da manutenção na 

precisão e na variabilidade, mesmo com o aumento da velocidade de movimento. 

 Tarefas que objetivam lançar um objeto em direção a um alvo, tais como 

no arremesso de beisebol (Chodhary & Challis, 2001; Southard, 1998, 2002), no 

arremesso no basquetebol (Okazaki et al., 2006b, 2008; Rodacki et al., 2005) e no 

chute do futebol (Anderson & Sidway, 1994; Putnan, 1991); ou que objetivam rebater 

um objeto utilizando algum implemento (Caljouw et al.,.2005), tal como uma raquete 

no tênis (Elliott et al., 1989); há uma regulação no tempo da maior velocidade, em 

função do instante crítico do desempenho (lançamento, contato, rebatida, etc.), como 

estratégia para manutenção da precisão. A justificativa para esta regulação no tempo 

da maior velocidade reside no fato de que no instante em que ocorre a maior 

velocidade a aceleração é nula. Baseado em estudos que analisaram a variabilidade 

de resposta na geração de força muscular, maior variabilidade é encontrada quando 
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maior força é gerada (Newell & Corcos, 1988; Schmidt et al., 1978, 1979; Slifkin & 

Newell, 2000). Desconsiderando as propriedades não-lineares do sistema 

(características visco-elásticas, inércia, torque, etc), a massa do sistema pode ser 

considerada constante na tarefa experimental proposta. Assim, como a força é igual 

ao produto da massa e da aceleração (F = m x a), o perfil da função força-tempo é 

semelhante ao perfil da função aceleração-tempo no movimento. Desta forma, 

coincidir o tempo da maior velocidade e o instante crítico do desempenho (contato 

manopla-disco) poderia permitir maior precisão, em função da menor variabilidade de 

resposta decorrente da menor aceleração/força. Tal estratégia também possibilitaria 

maior geração de velocidade no movimento sem comprometer a precisão, desde que 

um controle apropriado no tempo da maior velocidade fosse realizado.  

 O presente estudo verificou que o tempo da maior velocidade também 

aumentou com o acréscimo no tempo de movimento, em função da maior distância 

manopla-disco. Esta regulação no tempo da maior velocidade permitiu que, à medida 

que a distância de movimento aumentou, houvesse maior aproximação entre o 

instante de contato-manopla disco e o instante da maior velocidade. Assim, o sistema 

pôde utilizar a estratégia de regular os tempos da maior velocidade para a 

manutenção da precisão e da variabilidade. Por conseguinte, foi aceita a hipótese H2 

na qual o sistema utilizaria a estratégia de aproximar o instante de tempo do maior 

valor de velocidade e do tempo de contato manopla-disco como estratégia para a 

manutenção da precisão no movimento. Contudo, como a magnitude da aceleração 

no instante de contato manopla-disco foi maior nas condições de menor distância 

(por exemplo: na distância 16 cm foi igual a 31,80 m/s2 e na distância 28 cm foi igual 

a 3,65 m/s2), maior erro seria esperado em função da maior aceleração gerada. 

Desta forma, foi sugerida a participação de outros fatores para auxiliar o controle na 

manutenção da precisão do movimento, como: a independência na geração de 

velocidade e no controle da precisão, o tamanho do alvo virtual (Tv), o impacto 

manopla-disco e a inércia no movimento. 

 A tarefa de direcionar um disco a um alvo remoto, com movimento rápido 

e preciso de contato utilizando uma manopla, possui características específicas e 

distintas da maioria das tarefas utilizadas no paradigma da relação inversa 

velocidade-precisão. Por exemplo, a tarefa de toques com ponteira utilizada por Fitts 
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(1954), e em diversos outros experimentos subseqüentes (Crossman & Goodeve, 

1963/1983; Fitts & Pettersen, 1964; Mackenzie et al., 1987; Meyer et al., 1988), o 

controle na geração de velocidade e a regulação da precisão ocorrem em uma única 

dimensão de movimento (entendendo o movimento espacialmente em um plano 

cartesiano). Por outro lado, na tarefa proposta no presente estudo, há uma dimensão 

na qual a geração de velocidade é predominante (eixo x: formado por uma linha 

traçada da manopla em direção ao disco) e outra na qual o controle da precisão atua 

restringindo o movimento (eixo y: no qual o desvio na trajetória da manopla neste 

eixo produz o erro na trajetória do disco). Por conseguinte, a geração de velocidade 

na direção manopla-disco não proporcionaria aumento do erro, mas apenas maior 

velocidade na direção perpendicular na qual ocorre o erro. Os resultados do presente 

experimento sugerem que esta especificidade no controle da geração de velocidade 

e na manutenção da precisão pode ter ocorrido. Contudo, as alterações verificadas 

nas variáveis temporais do movimento (tempo total, tempo para contato, tempo após 

contato, tempo da maior velocidade e tempo da maior aceleração) sugeriram que 

esta hipótese da especificidade na dimensão do movimento (geração de velocidade x 

controle da precisão) não pode ser o único fator considerado para explicar a 

manutenção na precisão e na variabilidade do movimento. Para melhor entendimento 

das estratégias de controle na geração de velocidade e manutenção da precisão, 

esta hipótese da especificidade na dimensão do movimento foi testada no 

experimento II. 

 Outro fator que também deve ser considerado é o tamanho do alvo virtual 

(Tv), que delimita o ângulo da margem de acerto (β''), ou também chamado de ângulo 

de aproximação (cf. Short et al., 1996; Sidaway, 1991; Sidaway et al., 1988). Apesar 

do tamanho do disco ter sido constante entre as condições (7,5 cm de diâmetro), o 

aumento na distância de movimento proporcionou duas restrições espaciais, a maior 

trajetória percorrida pela manopla para contatar o disco (distância manopla-disco) e a 

diminuição no ângulo de aproximação manopla-disco. Por conseguinte, nas 

condições com menor distância também houve maior ângulo de aproximação (β'' = 

1,49 na menor distância e β'' = 0,92 na maior distância), ou seja, um índice de 

dificuldade reduzido fornecendo menor restrição espacial no movimento (ID' de 6,27 

até 6,95 bits/s e ID'' de 6,96 até 7,79 bits/s, respectivamente da menor para a maior 
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distância). Considerando este efeito do tamanho do alvo virtual e a estratégia de 

regulação do instante de maior velocidade, poderia ser aceito o fato de que nas 

condições de menor distância foram verificadas maiores magnitudes de acelerações, 

mas com a manutenção da precisão entre as diversas condições. Pois, mesmo que 

maior variabilidade de movimento fosse gerada em função da maior aceleração, 

houve maior ângulo de aproximação que diminuiu o efeito da variabilidade sobre o 

erro para estas condições de menor distância. Para tentar entender melhor este 

efeito do tamanho do ângulo de aproximação (estratégia de controle da precisão 

como fonte de restrição no movimento), a manipulação na dimensão do disco e do 

alvo remoto foi analisada no experimento III e IV, respectivamente. Porém, o 

aumento na aceleração para magnitudes tão discrepantes entre as condições 

também pode ter magnificado o efeito de outros fatores sobre o movimento, tais 

como o impacto manopla-disco e a inércia no movimento.  

 Alguns estudos têm sugerido que as forças resultantes do impacto 

também poderiam ser utilizadas como estratégia para auxiliar no controle do 

movimento (Adam et al., 1997; Biegstraaten et al., 2003; Guiard, 1997). Como o 

impacto auxilia de forma mecânica passiva na desaceleração do movimento, 

poderiam ser realizadas maiores fases de aceleração, com maior velocidade e menor 

fase de desaceleração. Tal estratégia permitiria maiores velocidade e precisão de 

movimento, e tem sido proposta em habilidades como o saque no tênis (Elliott et al., 

1989), a rebatida de um objeto (Caljow et al., 2005), o arremesso (Teixeira, 2000) e a 

tarefa de Fitts (Adam et al., 1997; Teasdale & Schmidt, 1991). Maiores acelerações 

geradas no movimento também venceriam a resistência inercial da manopla de forma 

mais abrupta, podendo ocasionar em maior instabilidade durante o movimento. 

Entretanto, os resultados do presente experimento demonstraram que, apesar da 

maior aceleração no instante de contato manopla-disco, sugerindo maior impacto nas 

condições de menor distância, o maior valor de aceleração gerado nas diferentes 

condições de distância foi muito próximo (entre 61,80 a 68,19 m/s2). Além disso, 

houve maior fase de aceleração na condição de maior distância de movimento, na 

qual foi verificada menor aceleração durante o instante de contato. Desta forma, o 

efeito do impacto e da inércia pareceram não ser a estratégia determinante utilizada 

pelo sistema para auxiliar na regulação da precisão no movimento. Por conseguinte, 
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apesar de não desconsiderar o efeito do impacto e da inércia como fontes de 

restrição, a distância de movimento ainda pareceu ser o maior responsável pela 

restrição imposta sobre o movimento no presente experimento. Contudo, para tentar 

compreender o efeito do impacto e da inércia sobre as estratégias de controle na 

geração da velocidade e da manutenção na precisão, o experimento IV e V, 

respectivamente, analisaram o efeito do impacto manopla-disco (manipulando a 

massa do disco) e da inércia (manipulando a massa da manopla). Outro aspecto que 

também merece importância na relação inversa velocidade-precisão é a relação 

entre o tempo de movimento e o índice de dificuldade, normalmente verificados nas 

tarefas que analisaram este paradigma e que foi expressa na lei de Fitts (1954). 

 Utilizando a teoria da informação (Miller, 1953; Pierce, 1961; Shannon, 

1948; Shannon & Weaver, 1949), Fitts (1954) levantou a hipótese de que a 

capacidade de transmissão da informação fixa do sistema motor possibilita um 

caminho para analisar a relação entre a distância (D), o tamanho do alvo (T) e o 

tempo de movimento (TM). Por conseguinte, a dificuldade da tarefa poderia ser 

mensurada em bits utilizando uma informação métrica e que, considerando uma 

tarefa de movimento, a informação seria transmitida através de um canal de 

comunicação estocástico de ruído que modela o comportamento do sistema motor 

humano. Para tanto, foi utilizada uma adaptação do teorema 17 de Shannon (1948), 

que expressou a capacidade de informação efetiva (C, em bits/segundo), de um 

canal com comprimento de banda (B, em Hz), como: C = B log2([S + R] / R), no qual 

R é a potência do ruído e S é a potência do sinal. Fitts afirmou que, em taxa máxima 

de transmissão da informação, o sistema motor humano se comporta de acordo com 

uma relação logarítmica através da identificação de 1/TM com B, 2 x D com S + R, e 

T com R para obter a relação de troca velocidade-precisão proposta na equação: TM 

= a + b log2 ([2 x  D] / T), no qual ‘a’ e ‘b’ são constantes empíricas. 

 Suporte para esta proposição da relação entre o tempo de movimento e o 

índice de dificuldade, determinados pelas variáveis da distância de movimento e do 

tamanho do alvo, foi verificado em diversos estudos (Boritz et al., 1991; Card et al., 

1978; Corcos et al., 1988; Epps, 1986; Fitts, 1954; Johnsgard, 1994; Kerr, 1973, 

1978; Kerr & Langolf, 1977; Okazaki et al., 2008). Por se tratar de um dos fenômenos 

mais consistentes na área do comportamento motor, no presente experimento, uma 
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relação linear direta também era esperada entre os índices de dificuldade e as 

variáveis de tempo de movimento, de tempo para contato manopla-disco e de tempo 

após contato manopla-disco (hipótese H3). O presente experimento, manipulando a 

distância de movimento, permitiu o cálculo de dois índices de dificuldade (ID' e ID''). 

O ID' considerou o ângulo da margem de acerto, ao passo que o ID'' utilizou o 

tamanho do alvo virtual (Tv) e a distância manopla-disco, ambos para determinar o 

índice de dificuldade da tarefa experimental do estudo. Tanto o ID', quanto o ID'', 

apresentaram uma relação linear capaz de predizer as variáveis temporais 

propostas. Contudo, a relação entre os índices de dificuldade e o tempo após contato 

manopla-disco foi inversa (ao contrário das demais variáveis que apresentaram uma 

relação direta). Ou seja, com o aumento no ID ocorreu uma diminuição no tempo 

após contato da manopla com o disco. Isto ocorreu em função do alvo ter sido 

contatado antes nas menores distâncias de movimento, possibilitando maior tempo 

após contato para desacelerar o movimento. Tais resultados refutam a hipótese H3 

que previa uma relação direta entre os índices de dificuldade propostos (ID' e ID'') e 

as variáveis temporais (tempo total, tempo para o contato e tempo após o contato). 

 

4.6.2 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 Uma estratégia que auxiliou no entendimento de como foi controlada a 

relação velocidade-precisão na regulação do movimento foi a analise da ação de 

cada articulação que participou no movimento. Apesar desta análise não ser 

verificada em estudos que investigaram o paradigma da relação inversa velocidade-

precisão, o presente estudo procurou entender o comportamento linear da manopla 

resultante da interação entre as variáveis angulares das articulações do ombro, do 

cotovelo e do punho.  

 O aumento na distância de movimento foi desempenhado através de 

maiores ângulos no ombro, no cotovelo e no punho, no instante de contato manopla-

disco. A articulação que mais contribuiu no acréscimo da distância manopla-disco foi 

o cotovelo através de uma maior amplitude angular.  Esta maior amplitude, associada 

ao maior tempo de movimento, resultou em maior velocidade do cotovelo. Maior 

velocidade no instante de contato e maior aceleração, no ombro e no cotovelo, 
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também foram verificadas com o aumento na distância de movimento. Entretanto, no 

instante de contato, houve uma diminuição da velocidade do punho e da aceleração 

do cotovelo, em função da maior distância de movimento. Estes resultados refutam a 

hipótese H4, que apontou maiores velocidade e aceleração nas articulações (ombro, 

cotovelo e punho) com o aumento na distância de movimento. 

 O aumento na distância de movimento atrasou os maiores valores de 

velocidade do ombro, do cotovelo e do punho. Também foi atrasado o tempo da 

maior aceleração no ombro e no cotovelo. Estes atrasos nas maiores velocidade e 

aceleração permitiram que, apesar das maiores velocidade no contato manopla-

disco, menor aceleração ocorresse, pelo menos no cotovelo no instante de contato 

manopla-disco. Ombro e cotovelo apresentaram maior aceleração, ou seja, maior 

força foi desempenhada por estas articulações, antes do contato com a manopla. Por 

sua vez, a maior velocidade no punho ocorreu antes do contato manopla-disco, que 

proporcionou menor velocidade no instante de contato. Maiores fase de aceleração 

também foram verificadas no ombro e no cotovelo (~60% do tempo de movimento), 

em comparação à fase do punho (~40%m do movimento). Ao passo que o punho 

demonstrou maior fase de desaceleração (~60% do movimento), em comparação ao 

ombro e cotovelo (~40% do movimento). O aumento na fase de aceleração linear da 

manopla, com o aumento na distância manopla-disco, foi desempenhado em função 

de maiores fases de aceleração do ombro e do cotovelo. Entretanto, o punho não 

demonstrou modificar a fase de aceleração do movimento com o acréscimo na 

distância manopla-disco. Estes resultados refutam a hipótese H5, que indicou o 

aumento na fase de aceleração das articulações, em função do aumento na distância 

de movimento. Tais resultados sugeriram uma contribuição diferenciada das 

articulações no controle da geração da velocidade e da manutenção da precisão no 

movimento. No qual, o ombro e o cotovelo possuem maior influência sobre a geração 

de velocidade e o punho sobre a regulação da precisão no movimento. Entretanto, 

sem desconsiderar a contribuição das articulações tanto na geração de velocidade 

como na regulação da precisão do movimento. Contudo, mais experimentos 

manipulando a geração de velocidade (Experimento II) e as restrições da precisão 

(Experimento III e IV) no movimento são necessários para testar tais suposições. 
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4.7 Conclusão 

 

 O aumento na distância manopla-disco levou ao acréscimo na amplitude 

de movimento da manopla, além de maiores tempo de movimento, tempo para o 

contato e menor tempo após o contato. O maior tempo de movimento permitiu que 

maiores velocidades e acelerações (maior valor e no instante de contato manopla-

disco) fossem geradas no movimento. Entretanto, o acréscimo na distância de 

movimento não teve efeito sobre a precisão e a variabilidade. Foi sugerido que o 

sistema utilizou a estratégia de regular os tempos dos maiores valores de velocidade 

para que menor aceleração ocorresse no instante de contato manopla-disco. 

Também, houve menor restrição nas condições com menores distâncias, nas quais o 

índice de dificuldade foi diminuído em função da distância manopla-disco e do 

tamanho do ângulo da margem de acerto. Ademais, o aumento na aceleração sugere 

que tanto o impacto como a inércia de movimento pode ter contribuído para 

manutenção da precisão, mesmo com o aumento na geração de velocidade no 

movimento. O tempo de movimento, o tempo para contato e o tempo após contato 

manopla-disco apresentaram uma relação linear com os dois índices de dificuldade 

propostos. Com o aumento da distância manopla-disco, foram verificadas maior 

amplitude, velocidade e aceleração angular do cotovelo e maior aceleração angular 

do ombro. 
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5 EXPERIMENTO II: EFEITO DA VELOCIDADE 

 

5.1  Introdução  

 

 A velocidade tem sido inversamente relacionada à precisão, de forma que 

quanto maior a demanda de precisão menor a velocidade de movimento apresentada 

(Fitts, 1954; Milner & Ijaz, 1990; Plamondon & Alimi, 1997). Essa relação tem sido 

consistentemente demonstrada por meio do paradigma da restrição espacial 

(Crossman & Goodeve, 1963/1983; Fitts, 1954; Fitts & Peterson, 1954; Meyer et al., 

1982, 1988) e do paradigma de restrição temporal (Schmidt et al., 1978, 1979; Write 

& Meyer, 1983; Zelaznik, 1993). No paradigma da restrição espacial, a diminuição no 

tamanho do alvo (T) ou o aumento na distância de movimento (D) proporcionam 

maior restrição espacial que resultam em maiores tempos de movimento (TM, ou 

velocidade média). Esta restrição espacial expressada através do índice de 

dificuldade (ID = log2 [2 x D / T]; cf. Fitts, 1954) resulta numa relação inversa 

logarítmica entre velocidade e precisão (TM – ID). Diversos estudos corroboraram 

com esta relação inversa logarítmica entre a velocidade e a precisão (Crossman, 

1956; Guiard, 1997; Mackenzie, 1989, 1992; Soukoreff & Mackenzie, 2004). No 

paradigma da restrição temporal, a restrição espacial é constante (distância ou 

tamanho do alvo) enquanto é manipulado o tempo de movimento (velocidade média) 

e mensurada a dispersão dos pontos finais da resposta (precisão). O aumento da 

restrição temporal, ou aumento na velocidade de movimento, ocasiona em maior 

variabilidade de resposta (menor precisão), resultando numa relação linear 

velocidade-precisão (velocidade média x desvio padrão do erro espacial; Schmidt et 

al., 1978, 1979; Tresilian & Lonergan, 2002; Zelaznik et al., 1986). Contudo, esta 

relação inversa linear velocidade-precisão não demonstra ser um fenômeno tão 

consistente quanto à relação inversa logarítmica velocidade-precisão (Wright & 

Meyer, 1983; Zelaznik, 1993), não sendo claras as situações em que ela ocorre. 

 Alguns modelos tentaram explicar esta relação inversa entre velocidade e 

precisão como uma característica que emerge em resposta da sinergia agonista-

antagonista da musculatura que atua no movimento (Plamondon, 1993, 1995a; 

Plamondon & Alimi, 1997); como resultado do menor tempo disponível para utilização 
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do feedback (Beggs & Howarth, 1970, 1972a; Crossman & Goodeve, 1963/1983); em 

função do aumento no ruído neural causado por diversos processos do sistema 

(Newell et al., 1982; Schmidt et al., 1978, 1979); ou como uma capacidade limitada 

do sistema em processar informações (Fitts, 1954; Fitts & Pettersen, 1964). Apesar 

da contribuição destes modelos no entendimento das estratégias de controle na 

geração de velocidade e na manutenção na precisão, ainda há diversas limitações na 

aplicabilidade destes conceitos em habilidades motoras mais complexas. Como os 

experimentos que fundamentaram os modelos utilizaram apenas habilidades motoras 

simples (unidimensionais, rotação de apenas uma articulação, de mover uma 

ponteira em direção a um alvo, etc), a relação velocidade-precisão e as estratégias 

de controle que atuam sobre movimentos mais complexos ainda têm sido pouco 

analisadas e compreendidas (Elliott et al., 2004). Ademais, algumas habilidades 

motoras mais complexas não demonstraram obedecer estritamente esta relação 

inversa velocidade-precisão, como o chute no futebol (Teixeira, 1999), o arremesso 

estilo beisebol (Van Den Tillaar & Ettema, 2006), o arremesso no basquetebol 

(Okazaki & Rodacki, 2005; Okazaki et al., 2006c), ou a manutenção do equilíbrio 

postural (Danion et al., 1999). Desta forma, um importante aspecto a ser analisado 

no paradigma da relação velocidade-precisão é sua capacidade de generalização 

para habilidades motoras mais complexas como as do cotidiano e/ou esportivas. 

 As tarefas normalmente utilizadas para analisar o paradigma da relação 

inversa velocidade-precisão possuíram como característica comum a geração da 

velocidade e a restrição da precisão ocorrendo na mesma dimensão espacial. 

Nenhum estudo explorou tarefas na qual a geração de velocidade ocorre 

predominantemente numa dimensão e o controle da precisão em outra dimensão. 

Por exemplo, na tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção a um alvo 

remoto, a geração de velocidade para contatar o disco ocorre predominantemente 

numa dimensão (eixo cartesiano x), enquanto a restrição espacial da precisão 

associada à geração do erro no movimento ocorre em outra dimensão (eixo 

cartesiano y). Pois, nesta tarefa o sujeito deve gerar maior velocidade possível em 

direção ao disco a ser contatado pela manopla (eixo cartesiano x), ao passo que 

deve evitar movimentos em direção perpendicular à direção do disco (eixo cartesiano 

x) para que o disco possa atingir o alvo remoto. Esta característica das dimensões 
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independentes no controle da velocidade e da precisão parece ser mais comum aos 

movimentos do cotidiano (lançamentos, arremessos, rebatidas, etc.) e poderiam 

explicar porque alguns movimentos podem ser velozes e acurados ao mesmo tempo. 

Contudo, esta hipótese de controle independente entre os componentes de geração 

de velocidade e a manutenção da precisão ainda não tem sido investigada.  

 Outra diferença entre as tarefas motoras simples, normalmente utilizadas 

para analisar o paradigma da relação velocidade-precisão, está no tempo em que 

ocorre o maior valor de velocidade no movimento. Nas tarefas de toques sucessivos 

em direção a um alvo (Fitts & Petersen, 1964; Guiard, 1997), rotação de alguma 

articulação (Crosman & Goodeve, 1963/1983; Meyer et al., 1988), transporte de 

pinos ou argolas (Fitts, 1954), etc.; o maior valor de velocidade ocorre nas porções 

medias do movimento, definindo fases proporcionais de aceleração e de 

desaceleração. Nas quais, quando maior velocidade é necessária há aumento na 

fase de aceleração, e quando maior precisão é requisitada há aumento na fase de 

desaceleração (Adam, 1992; Teixeira, 2000; Van Muelen & Gooskens, 1990). 

Entretanto, em tarefas motoras mais complexas como o arremessar (Okazaki & 

Rodacki, 2005; Okazaki et al., 2006, 2008a), chutar (Anderson & Sidaway, 1994; 

Teixeira, 1999), rebater (Caljouw et al., 2005; Elliott et al., 1989), etc.; o maior valor 

de velocidade ocorre próximo ao instante crítico de performance (lançamento, 

contato, impacto, etc.). Em habilidades motoras dessa natureza outras estratégias 

além da manipulação das fases de aceleração e de desaceleração também são 

utilizadas para o controle na geração de velocidade e na manutenção da precisão do 

movimento. 

 Uma estratégia sugerida no controle da relação velocidade-precisão no 

movimento, em habilidades motoras mais complexas, é a regulação no tempo em 

que ocorre a maior velocidade e o instante crítico do desempenho (Okazaki & 

Rodacki, 2005; Okazaki et al., 2006c; Teixeira, 1999, 2000). Pois, no instante em que 

ocorre a maior velocidade no movimento, a aceleração é nula. Como a aceleração 

(força) tem sido relacionada à produção de variabilidade no movimento (Schmidt et 

al., 1978, 1979), menor variabilidade seria verificada quando a velocidade estivesse 

próxima de seus valores máximos (Gielen et al., 1985). Desta forma, coincidir o 

instante em que ocorre a maior velocidade e o instante crítico do desempenho 
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garante ao sistema maior consistência de movimento. Tal estratégia também 

possibilitaria maior geração de velocidade no movimento sem comprometer a 

precisão, desde que uma modulação apropriada no tempo da maior velocidade fosse 

realizada. Esta estratégia tem sido sugerida no arremesso do basquetebol (Okazaki 

& Rodacki, 2005; Okazaki et al., 2006a, 2006b, 2006c), no chute do futebol (Teixeira, 

1999), na rebatida do saque no tênis (Elliott et al., 1999). Porém, ainda não é sabido 

se esta estratégia de controle é comum para todas as habilidades motoras 

complexas, nem são conhecidos os efeitos da manipulação na velocidade de 

movimento sobre as estratégias de controle adotadas para a manutenção da 

precisão. Ademais, pouco é conhecido sobre a contribuição das ações articulares em 

habilidades motoras complexas, no paradigma da relação inversa velocidade-

precisão. Como a resposta do movimento é produto da organização das ações inter-

articulares que participam do movimento, a análise do desempenho das articulações 

também pode trazer informações importantes sobre as estratégias de controle 

utilizadas para a regulação velocidade-precisão. 

 Considerando os pontos discutidos anteriormente, no presente 

experimento foi analisado o efeito da velocidade de movimento para entender as 

estratégias de controle por meio das variáveis cinemáticas lineares de resposta e 

angulares de desempenho no movimento.  

 

5.2 Objetivo  

 

 Analisar o efeito da velocidade de movimento, na tarefa de contatar um 

disco com uma manopla em direção a um alvo remoto, sobre as variáveis 

cinemáticas de resposta e de desempenho do movimento.  

 

5.3  Hipóteses 

 

H6 O aumento na velocidade de movimento, independente da dimensão (eixo 

x ou y) em que ele ocorre ou do parâmetro analisado (maior velocidade ou 

velocidade no instante de contato manopla-disco), resulta em menor 

precisão e maior variabilidade. 
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H7 O erro e a variabilidade somente aumentam quando há maior geração de 

velocidade na dimensão em que ocorre o controle da precisão no 

movimento (eixo y). 

 

H8 O tempo do maior valor de velocidade é sincronizado com o instante de 

contato manopla-disco. 

 

H9 Maior velocidade linear da manopla ocorre através do aumento na fase de 

aceleração de movimento. 

 

H10  Maior velocidade linear da manopla ocorre através do aumento na fase de 

aceleração do ombro e do cotovelo, e do aumento na fase de 

desaceleração do punho. 

 

5.4 Procedimentos particulares do método 

 

 Foi analisada a tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção 

a um alvo remoto, realizada com máxima velocidade e maior precisão possíveis. 

Análises cinemáticas do resultado (variáveis lineares do disco) e do desempenho 

(variáveis angulares das articulações e lineares da manopla) foram realizadas para 

entender as estratégias de controle motor na geração de velocidade e na 

manutenção da precisão do movimento.  

 Foi utilizada uma distância manopla-disco de 32 cm e uma manopla 

circular de 7,5 cm de diâmetro e massa de 200 g. Esta manopla foi utilizada para 

contatar um disco de 7,5 cm de diâmetro com massa de 100 g. O disco era 

direcionado a um alvo remoto com tamanho de 10 cm. Os sujeitos foram instruídos a 

desempenhar cinco velocidades diferentes de forma gradativa (da menor velocidade 

até a velocidade máxima). No qual, a menor velocidade utilizada fazia apenas com 

que o disco tocasse levemente o alvo remoto. As tentativas na qual o disco não tocou 

o alvo remoto, por falta de velocidade/potência no movimento, foram 

desconsideradas da análise e repetidas em seguida. A maior velocidade foi solicitada 

com a maior potência possível, mas direcionando o disco ao alvo remoto. Desta 
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forma, cinco níveis de velocidade foram desempenhados: (nível 1) 0-20%, (nível 2) 

21-40%, (nível 3) 41-60%, (nível 4) 61-80% e (nível 5) 81-100%. As demais 

características do arranjo experimental foram descritas na sessão de métodos.  

 

5.5  Resultados 

 

5.5.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 Neste experimento a velocidade de movimento foi manipulada 

subjetivamente em cinco níveis gradativos. Os valores de velocidade média 

confirmaram a distinção adequada de cada nível de velocidade (F1,15 = 157,46; p < 

0,0001), no qual houve diferença entre todos os níveis analisados (valores de p < 

0,05). Para distinguir os níveis de velocidade utilizados, os valores da velocidade 

média foram expressos no cabeçalho das tabelas (9, 10, 11, 12 e 13).  

 A tabela 9 apresentou a análise estática descritiva (média e desvio 

padrão) e inferencial (análise de variância com medidas repetidas) das variáveis 

lineares espaciais de reposta (disco) e de desempenho (manopla), em função da 

velocidade de movimento. Ao contrário do esperado, a velocidade não apresentou 

efeito sobre a precisão e a variabilidade de movimento. Houve aumento na amplitude 

total de movimento no eixo x e no eixo y na maior velocidade (2,93 m/s) em 

comparação às demais velocidades (1,46, 1,70, 1,95 e 2,27 m/s). O acréscimo na 

velocidade de movimento foi realizado através do aumento na maior velocidade, na 

velocidade no contato e na maior aceleração, com diferença entre todas as 

condições de velocidade desempenhadas nessas variáveis. Contudo, a aceleração 

do eixo x no instante de contato manopla-disco diminuiu na condição de maior 

velocidade (2,93 m/s) em comparação às velocidades 1,70, 1,95, 2,27 m/s. A maior 

velocidade do eixo y aumentou na velocidade 1,46 m/s em comparação à 1,95, 2,27 

e 2,93 m/s; e na velocidade 1,70 m/s em comparação à 2,93 m/s. A maior aceleração 

do eixo y aumentou na velocidade 1,46 m/s em comparação à 1,95, 2,27 e 2,93 m/s; 

na  velocidade 1,70 m/s em relação à 2,27 e 2,93 m/s; e na velocidade 1,95 m/s em 

comparação à 2,93 m/s. O acréscimo na velocidade também resultou no aumento da 

maior aceleração no eixo y, com diferença na velocidade 2,93 m/s em comparação à 
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1,46, 1,70 e 1,95 m/s; na velocidade 2,27 m/s em relação à 1,46 e 1,70 m/s; e na 

velocidade 1,95 m/s em comparação à 1,46 e  2,93 m/s. 

 

TABELA 9 –  Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis espaciais de 

resposta (disco) e de desempenho (manopla), em função da velocidade 

de movimento. 

 

 Velocidade média eixo x (m/s)  Estatística 

Variáveis espaciais 1,46 
(0,06) 

1,70 
(0,06) 

1,95 
(0,07) 

2,27 
(0,07) 

2,93 
(0,11) F1,15 p 

Erro angular absoluto (º) 2,35  
(0,93) 

2,15  
(0,77) 

2,35  
(0,77) 

2,67 
(1,00) 

2,95 
(1,06) 

1,78 0,142 

Variabilidade (º) 1,79  
(0,43) 

1,83 
(0,68) 

1,91 
(0,40) 

2,00  
(0,61) 

2,10 
(0,82) 

0,81 0,529 

Amplitude linear eixo x (m) 0,576 
(0,056)

5 
0,582 
(0,057)

5 
0,583 
(0,056)

5 
0,588 
(0,053)

5 
0,611 

(0,052)
1234 14,70 0,0001 

Amplitude linear eixo y (m) 0,041 
(0,016)

5 
0,044 
(0,019)

5 
0,046 
(0,017)

5 
0,049 
(0,020)

5 
0,059 

(0,025)
1234 8,70 0,0001 

Maior veloc. eixo x (m/s) 3,37  
(0,24)

2345 
3,86 

(0,25)
1345 

4,33 
(0,32)

1245 
4,76 

(0,39)
1235 

5,30 
(0,45)

1234 248,60 0,0001 

Veloc. contato eixo x (m/s) 3,29  
(0,26)

2345 
3,78 

(0,29)
1345 

4,24 
(0,36)

1245 
4,69 

(0,42)
1235 

5,25 
(0,47)

1234 260,42 0,0001 

Maior acel. eixo x (m/s2) 26,83 
(4,05)

2345 
35,87 

(4,50)
1345 

46,53 
(7,89)

1245 
56,55 

(8,34)
1234 

66,72 
(8,54)

1234 207,95 0,0001 

Acel. no contato eixo x 
(m/s2) 

-10,35 
(7,80) 

-11,40 
(8,48)

5 
-13,32 

(9,69)
5 

-12,45 
(10,46)

5 
-7,39 

(12,89)
234 6,15 0,0003 

Maior veloc. eixo y (m/s) 0,36  
(0,16)

345 
0,46 
(0,17)

5 
0,50 
(0,18)

1 
0,54 
(0,21)

1 
0,58 

(0,25)
12 10,48 0,0001 

Veloc. contato eixo y (m/s) 0,19 
(0,11) 

0,22 
(0,13) 

0,21  
(0,11) 

0,21 
(0,11) 

0,17 
(0,13) 

0,82 0,513 

Maior acel. eixo y (m/s2) 13,07 
(4,53)

345 
16,04 
(5,82)

45 
17,66 
(6,02)

15 
20,76 
(6,49)

12 
23,84 
(8,94)

123 20,33 0,0001 

Acel. no contato eixo y 
(m/s2) 

-3,75 
(2,31)

45 
-4,77 
(2,41)

45 
-6,04 
(2,47)

5 
-8,15 
(3,00)

12 
-9,66 
(6,31)

123 9,64 0,0001 

Diferente de 11,46 m/s, 21,70 m/s, 31,95 m/s, 42,27 m/s e 52,93 m/s. 
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O aumento na velocidade diminuiu o tempo de movimento e o tempo para 

contato manopla-disco, com diferenças entre todos os níveis de velocidade nestas 

duas variáveis. Menor tempo após contato manopla-disco também foi verificado com 

o aumento na velocidade, com diferenças na velocidade 1,46 m/s em comparação às 

demais (1,70, 1,95, 2,27 e 2,93 m/s); na velocidade 1,70 m/s em relação à 1,46, 2,27 

e 2,93 m/s; e na velocidade 1,95 m/s em comparação à 1,46 m/s, 2,27 e 2,93 m/s. O 

tempo da maior velocidade e da maior aceleração no eixo x foram antecipados, em 

função do aumento na velocidade, apresentando diferença entre todas as condições 

nestas duas variáveis. A diferença entre o tempo da maior velocidade e do tempo 

para contato manopla-disco diminuiu, em função do aumento na velocidade, com 

diferença na maior velocidade (2,93 m/s) em comparação às demais (1,46, 1,70, 1,95 

e 2,27 m/s). Apesar das modificações nas variáveis temporais absolutas, a 

manipulação da velocidade de movimento não teve efeito sobre o tempo relativo das 

fases de aceleração e de desaceleração. A análise estática descritiva (média e 

desvio padrão) e inferencial (análise de variância com medidas repetidas) das 

variáveis lineares temporais de reposta (disco) e de desempenho (manopla), em 

função da velocidade de movimento, foi apresentada na tabela 10. 

 A análise de regressão linear do erro angular absoluto em função das 

velocidades médias do movimento (eixo x e y) demonstrou valores de R > 0,91. A 

variabilidade (desvio padrão do erro angular absoluto) demonstrou associação com 

valores de R > 0,93 para as variáveis de velocidade média (eixo x e y), maior 

velocidade (eixo x e y) e velocidade no contato manopla-disco (eixo x). Por 

conseguinte, a precisão e a variabilidade foram capazes de serem preditas por 

diversos parâmetros da velocidade no movimento, tanto no eixo x quanto no eixo y. 

Também, foi verificada uma associação entre a geração de velocidade entre o eixo x 

e o eixo y nos valores de velocidade média e de maior velocidade (valores de R > 

0,97). As análises de regressão linear simples entre as variáveis de velocidade, em 

função das variáveis de erro e variabilidade, foram expressas na tabela 11. 
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TABELA 10 – Média, desvio padrão (entre parênteses), F e p para as variáveis 

temporais de resposta (disco) e de desempenho (manopla), em função 

da velocidade de movimento. 

 

 Velocidade média eixo x (m/s)  Estatística 

Variáveis temporais 1,46 
(0,06) 

1,70 
(0,06) 

1,95 
(0,07) 

2,27 
(0,07) 

2,93 
(0,11) F1,15 p 

Tempo de movimento (s) 0,403 
(0,071)

2345 
0,353 

(0,061)
1345 

0,306 
(0,054)

1245 
0,263 

(0,041)
1235 

0,212 
(0,032)

1234 124,67 0,0001 

Tempo para contato (s) 0,228 
(0,039)

2345 
0,202 

(0,029)
1345 

0,177 
(0,030)

1245 
0,152 

(0,027)
1235 

0,117 
(0,017)

1234 106,76 0,0001 

Tempo após contato (s)  0,172 
(0,066)

2345 
0,145 

(0,057)
145 

0,129 
(0,049)

145 
0,111 
(0,036)

12 
0,094 

(0,024)
123 25,59 0,0001 

Tempo da maior  
velocidade no eixo x (s) 

0,218  
(0,044)

2345 
0,194 

(0,033)
1345 

0,170 
(0,033)

1245 
0,146 

(0,030)
1235 

0,114 
(0,019)

1234 89,28 0,0001 

Tempo da maior  
aceleração no eixo x (s) 

0,160 
(0,051)

2345 
0,139 

(0,038)
1345 

0,118 
(0,035)

1245 
0,095 

(0,031)
1235 

0,059 
(0,020)

1234 59,44 0,0001 

Tempo para contato menos 
tempo da maior vel. eixo x (s) 

0,009  
(0,008)

5 
0,008 
(0,006)

5 
0,007 
(0,007)

5 
0,007 
(0,005)

5 
0,003 

(0,005)
1234 12,96 0,0001 

Fase de aceleração (%) 54,89 
(11,04) 

55,68 
(8,56) 

56,04 
(9,88) 

55,81 
(9,63) 

53,94 
(7,09) 

0,77 0,549 

Fase de desaceleração (%) 45,11 
(11,04) 

44,32 
(8,56) 

43,94 
(9,88) 

44,19 
(9,63) 

46,06 
(7,09) 

0,77 0,549 

Diferente de 11,46 m/s, 21,70 m/s, 31,95 m/s, 42,27 m/s e 52,93 m/s. 
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TABELA 11 – Valores da regressão linear das variáveis de velocidade em função do 

erro e da variabilidade. 

 

Variáveis R R2 F1,3 p Equação de Reta 

Veloc. média (eixo x) x 
Erro angular absoluto 

0,918 0,842 16,04 0,028 y = 1,449x + 0,507 

Veloc. média (eixo x) x 
Variabilidade 

0,991 0,981 156,80 0,001 y = 1,472x + 0,220 

Veloc. média (eixo y) x 
Erro angular absoluto 

0,924 0,854 17,49 0,025 y = 1,801x + 4,062 

Veloc. média (eixo y) x 
Variabilidade 

0,974 0,949 55,31 0,005 y = 1,632x +1,724 

Maior veloc. (eixo x) x  
Erro angular absoluto 

0,863 0,746 8,83 0,059 y = 0,937x + 0,360 

Maior veloc. (eixo x) x  
Variabilidade 

0,990 0,980 149,68 0,001 y = 1,208x + 0,166 

Maior veloc. (eixo y) x  
Erro angular absoluto 

0,735 0,540 3,52 0,157 y = 1,130x + 2,792 

Maior velocidade (eixo y) x  
Variabilidade 

0,936 0,876 21,12 0,019 y = 1,227x + 1,430 

Veloc. no contato (eixo x) x  
Erro angular absoluto 

0,869 0,755 9,23 0,056 y = 0,972x + 0,358 

Veloc. no contato (eixo x) x  
Variabilidade 

0,992 0,983 175,94 0,001 y = 1,227x + 0,165 

Veloc. no contato (eixo y) x  
Erro angular absoluto 

0,694 0,482 2,79 0,193 y = 4,751x - 11,362 

Veloc. no contato (eixo y) x  
Variabilidade 

0,428 0,184 0,67 0,472 y = 2,487x - 2,821 

Veloc. média (x) x 
Veloc. média (y) 

0,995 0,990 293,66 0,001 y = -0,087x + 0,125 

Maior veloc. (x) x  
Maior veloc. (y) 

0,975 0,951 58,79 0,005 y = 0,026x + 0,107 

Veloc. no contato (x) x  
Veloc. no contato (y) 

0,320 0,103 0,34 0,599 y = 0,204x - 0,595 
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5.5.3 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 A tabela 12 e a tabela 13 apresentaram, respectivamente, as variáveis 

lineares espaciais e temporais da análise estatística (descritiva e inferencial), em 

função da velocidade de movimento. O aumento na velocidade de movimento 

resultou em maior ângulo do ombro no instante de contato manopla-disco, no qual a 

velocidade 1,46 m/s apresentou menor ângulo comparado as demais (1,70, 1,95, 

2,27 e 2,93 m/s). Por outro lado, o acréscimo na velocidade diminuiu o ângulo do 

cotovelo no instante de contato manopla-disco, com diferença na velocidade 2,93 m/s 

em comparação às demais velocidades (1,46, 1,70, 1,95 e 2,27 m/s), na velocidade 

2,27 m/s também em relação às demais velocidades (1,46, 1,70, 1,95 e 2,93 m/s); e 

na velocidade 1,95 m/s em relação à 1,46, 2,27 e 2,93 m/s. Maior ângulo do punho 

no instante de contato manopla-disco foi verificado em função do aumento na 

velocidade, com diferença na velocidade 2,93 m/s em comparação à 1,46, 1,70 e 

1,95 m/s; e na velocidade 2,27 m/s em relação à 1,46 m/s. O acréscimo na 

velocidade também aumentou a amplitude angular no ombro e no cotovelo. No qual, 

ombro e cotovelo apresentaram menor amplitude na velocidade 1,46 m/s em 

comparação às demais (1,70, 1,95, 2,27 e 2,93 m/s); e menor amplitude na 

velocidade 1,70 m/s em comparação à 2,27 e 2,93 m/s para o cotovelo. 

 O acréscimo na velocidade linear da manopla foi decorrente de aumentos 

na velocidade angular do ombro, do cotovelo e do punho. No qual, o ombro 

apresentou menor velocidade na condição 1,46 m/s em comparação às demais 

velocidades (1,70, 1,95, 2,27 e 2,93 m/s); e menor velocidade na condição 1,70 em 

comparação à velocidade 2,27 e 2,93 m/s. O cotovelo apresentou aumento com 

diferença entre todas as condições de velocidades, em função da manipulação na 

velocidade. Enquanto o punho apresentou maior velocidade na condição 2,27 m/s 

em comparação à 1,46 e 1,70 m/s; e na condição 2,93 m/s em relação à 1,46, 1,70 e 

1,95 m/s. A manipulação da velocidade também apresentou efeito sobre a velocidade 

no instante de contato na articulação do ombro e do cotovelo. No qual, o ombro 

apresentou menor velocidade no instante de contato manopla-disco na condição 1,46 

m/s em comparação à 1,70, 1,95 e 2,27 m/s; e na condição 2,93 m/s em relação à 

1,95 e 2,27 m/s. Ao passo que o cotovelo teve maior velocidade no instante de 

 
 
 

82 



 

 

contato manopla-disco, com o aumento na velocidade, apresentando diferença entre 

todas as condições. 

 O acréscimo na velocidade da manopla foi realizado por meio de maiores 

aceleração do ombro e do cotovelo. No qual, houve diferença entre todas as 

condições para o ombro, exceto entre as condições de velocidade 1,70 e 1,95 m/s. 

Enquanto, o cotovelo aumentou a aceleração, com diferença entre todas as 

condições de velocidade. O acréscimo de velocidade também aumentou as 

acelerações no contato manopla-disco das articulações. Com ombro e cotovelo 

apresentando diferença da aceleração no contato manopla-disco na velocidade 1,46 

m/s em comparação à 1,95, 2,27 e 2,93 m/s; na velocidade 1,70 m/s em relação à 

2,27 e 2,93 m/s; e na velocidade 1,95 m/s em comparação à 1,46, 2,27 e 2,93 m/s. A 

aceleração no contato manopla-disco do punho demonstrou diferença na velocidade 

2,27 m/s em comparação à 1,46 e 1,70 m/s; e na velocidade 2,93 m/s em relação à 

1,46, 1,70 e 1,95 m/s. 

 O ombro, o cotovelo e o punho anteciparam o tempo da maior velocidade, em 

função do acréscimo na velocidade. No qual, foi verificada diferença no ombro e no 

cotovelo, no tempo da maior velocidade, entre todas as condições. O punho 

antecipou a maior velocidade na condição 2,27 m/s em comparação à 1,46, 1,70 e 

1,95 m/s; e na condição 2,93 m/s em relação à 1,46 e 1,70 m/s. Também houve uma 

antecipação no tempo da maior aceleração, com o acréscimo na velocidade, para o 

ombro, o cotovelo e o punho. A maior aceleração do ombro foi antecipada na 

velocidade 2,93 m/s em comparação à 1,46, 1,70 e 1,95 m/s; na velocidade 2,27 m/s 

em relação à 1,46 e 1,70 m/s; e na velocidade 1,95 m/s em comparação à 1,46 m/s. 

No cotovelo a antecipação do tempo da maior aceleração apresentou diferença entre 

todas as condições. No punho, a antecipação da maior aceleração foi diferente na 

velocidade 1,46 m/s em comparação à 1,95, 2,27 e 2,93 m/s; e na velocidade 1,70 

em relação à 2,93 m/s. Estas modificações nas variáveis temporais angulares 

resultaram em maior fase de aceleração do ombro e maior fase de desaceleração do 

punho. Este aumento na fase de aceleração do ombro, e diminuição na fase de 

desaceleração, ocorreu na velocidade 2,93 m/s em comparação à 1,46, 1,70 e 1,95 

m/s. Enquanto, o punho aumentou a fase de aceleração, e reduziu a fase de 

desaceleração, quando a velocidade aumentou de 2,93 m/s para 1,70 m/s. 
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TABELA 12 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

espaciais de desempenho (articulações), em função da velocidade de 

movimento. 

 
  Velocidade média eixo x (m/s)  Estatística 

Variável Artic. 1,46 
(0,06) 

1,70 
(0,06) 

1,95 
(0,07) 

2,27 
(0,07) 

2,93 
(0,11) F1,15 p 

Ombro 118,94  
(2,19)

2345 
121,15 

(2,29)
1 

122,79 
(2,43)

1 
124,77 

(2,45)
1 

128,73 
(2,24)

1 56,51 0,0001 

Cotovelo 123,51  
(2,81)

345 
121,25 
(2,76)

45 
119,15 
(2,87)

145 
116,47 
(2,79)

1235 
112,15 
(2,71)

1234 57,16 0,0001 

Â
ng

ul
o 

no
 c

on
ta

to
 

(º
) 

Punho 174,44  
(3,14)

45 
175,12 

(2,99)
5 

175,72 
(2,79)

5 
176,79 

(2,58)
4 

178,31 
(2,50)

123 7,18 0,0001 

Ombro 14,99  
(0,59)

2345 
16,99 
(0,63)

1 
17,52 
(0,63)

1 
17,32 
(0,68)

1 
16,74 
(0,87)

1 5,24 0,001 

Cotovelo 95,78  
(1,85)

2345 
99,35 
(1,80)

145 
101,33 

(1,90)
1 

102,34 
(1,85)

12 
103,98 
(1,69)

12 21,49 0,0001 

A
m

pl
itu

de
 

A
ng

ul
ar

 
(º

) 

Punho 16,36  
(1,90) 

16,86 
(2,08) 

16,07 
(1,98) 

16,92 
(2,13) 

16,54 
(1,90) 

0,56 0,690 

Ombro 112,48  
(4,11)

2345 
131,92 
(4,54)

145 
141,68 

(4,30)
1 

148,52 
(5,78)

12 
155,40 
(7,14)

12 21,31 0,0001 

Cotovelo 535,52  
(7,72)

2345 
605,58 
(7,52)

1345 
660,52 

(10,38)
1245 

708,09 
(11,52)

1235 
766,56 

(11,00)
1234 196,08 0,0001 

M
ai

or
  

V
el

oc
id

ad
e 

(º
/s

) 

Punho 102,88  
(9,91)

45 
110,37 
(11,81)

45 
117,96 
(12,76)

5 
133,30 
(15,92)

12 
150,79 
(17,17)

123 13,12 0,0001 

Ombro 104,66  
(5,09)

234 
120,28 

(6,26)
1 

128,74 
(5,64)

5 
127,21 

(6,11)
5 

108,14 
(9,45)

34 8,31 0,0001 

Cotovelo 526,47  
(8,66)

2345 
597,69 
(8,10)

1345 
651,92 

(10,47)
1245 

698,77 
(10,78)

1235 
745,97 
(7,57)

1234 232,71 0,0001 

V
el

oc
id

ad
e 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

) 

Punho 70,80  
(15,24) 

83,60 
(14,13) 

87,04 
(15,07) 

97,90 
(19,46) 

90,11 
(22,79) 

1,90 0,120 

Ombro 1523,88  
(55,66)

2345 
1892,42 
(71,24)

145 
2206,33 
(86,38)

145 
2549,79 
(131,06)

1235 
3153,26 
(190,83)

1234 60,57 0,0001 

Cotovelo 4166,46  
(133,67)

2345 
5274,51 
(114,06)

1345 
6317,76 
(178,87)

1245 
7214,55 
(195,85)

1235 
8172,21 
(208,68)

1234 186,03 0,0001 

M
ai

or
  

ac
el

er
aç

ão
 

(º
/s

2 ) 

Punho 1341,32  
(123,75) 

1382,98 
(114,22) 

1407,63 
(151,11) 

1644,61 
(200,07) 

1700,56 
(229,07) 

2,78 0,034 

Ombro 321,46  
(131,79)

345 
614,29  
(159,39)

45 
901,71 

(181,37)
145 

1372,05 
(217,30)

1235 
2326,12 
(290,03)

1234 63,98 0,0001 

Cotovelo 50,37  
(277,14)

345 
308,78 
(304,91)

45 
523,63 

(339,81)
145 

1030,34 
(377,07)

1235 
2330,24 
(418,80)

1234 58,57 0,0001 

A
ce

le
ra

çã
o 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

2 ) 

Punho -688,98 
(134,65)

45 
-675,37 
(149,17)

45 
-872,51 
(198,55)

5 
-1069,97 
(233,76)

12 
-1375,83 
(298,58)

123 9,87 0,0001 

Diferente de 11,46 m/s, 21,70 m/s, 31,95 m/s, 42,27 m/s e 52,93 m/s. 
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TABELA 13  – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

temporais de desempenho (articulações), em função da velocidade 

de movimento. 

 
  Velocidade média eixo x (m/s)  Estatística 

Variável Artic. 1,46 
(0,06) 

1,70 
(0,06) 

1,95 
(0,07) 

2,27 
(0,07) 

2,93 
(0,11) F1,15 p 

Ombro 0,241 
(0,012)

2345 
0,218 

(0,009)
1345 

0,193 
(0,009)

1245 
0,173 

(0,008)
1235 

0,147 
(0,005)

1234 78,20 0,0001 

Cotovelo 0,230 
(0,012)

2345 
0,206 

(0,009)
1345 

0,181 
(0,009)1245

 
0,158 

(0,007)1235
 

0,128 
(0,005)1234

 78,20 0,0001 

T
em

po
 a

 m
ai

or
  

ve
lo

ci
da

de
 (

s)
 

Punho 0,170 
(0,025)

45 
0,169 
(0,021)

45 
0,123 
(0,019)

5 
0,087 
(0,016)

12 
0,059 

(0,012)
123 

14,57 0,0001 

Ombro 0,187 
(0,017)

2345 
0,158 

(0,013)
145 

0,137 
(0,011)

15 
0,118 
(0,010)

12 
0,095 

(0,007)
123 31,89 0,0001 

Cotovelo 0,147 
(0,012)

2345 
0,128 

(0,009)
1345 

0,109 
(0,009)

1245 
0,089 

(0,008)
1235 

0,061 
(0,004)

1234 55,08 0,0001 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ac

el
er

aç
ão

 (
s)

 

Punho 0,248 
(0,027)

345 
0,216 
(0,024)

5 
0,200 
(0,019)

1 
0,188 
(0,019)

1 
0,153 

(0,018)
12 

8,56 0,0001 

Ombro 60,66 
(11,97)

5 
62,71 
(10,19)

5 
64,09 
(11,57)

5 
66,12 
(11,16) 

70,04 
(10,00)

123 11,34 0,0001 

Cotovelo 57,79 
(11,07) 

59,10 
(9,01) 

59,97 
(10,23) 

60,65 
(2,40) 

60,69 
(7,15) 1,51 0,208 

F
as

e 
de

  
ac

el
er

aç
ão

 (
%

) 

Punho 41,70 
(24,17) 

47,38 
(22,70)

5 
39,83 
(23,73) 

33,37 
(24,11) 

28,33 
(22,44)

2 3,78 0,0082 

Ombro 39,34 
(11,97)

5 
37,29 
(10,19)

5 
35,91 
(11,57)

5 
33,88 
(11,16) 

29,96 
(10,00)

123 11,34 0,0001 

Cotovelo 42,21 
(11,07) 

40,90 
(9,01) 

40,03 
(10,23) 

39,35 
(9,62) 

39,31 
(7,15) 

1,52 0,208 

F
as

e 
de

  
de

sa
ce

le
ra

çã
o 

(%
) 

Punho 58,30 
(24,17) 

52,62 
(22,70)

5 
60,17 
(23,73) 

66,63 
(24,11) 

71,67 
(22,44)

2 3,78 0,0082 

Diferente de 11,46 m/s, 21,70 m/s, 31,95 m/s, 42,27 m/s e 52,93 m/s. 
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5.6 Discussão 

 

5.6.1  Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 Nos experimentos que analisaram o paradigma da relação inversa 

velocidade-precisão, a velocidade foi analisada a partir da velocidade média do 

movimento. Entretanto, no presente estudo, outros parâmetros da velocidade 

também foram analisados para entender a resposta do movimento, como o maior 

valor de velocidade e a velocidade no instante de contato manopla-disco. Em se 

tratando da resposta no movimento, no que diz respeito ao erro espacial (Meyer et 

al., 1982; Schmidt et al., 1978; Woodworth, 1899), o aumento da variabilidade 

espacial (desvio padrão do erro efetivo) tem sido atribuída a diminuição na precisão 

do movimento. Também foi sugerida maior demanda na precisão quando a restrição 

espacial utilizada como variável de controle é aumentada através da diminuição no 

tamanho dos alvos (Fitts, 1954; Fitts & Pettersen, 1964; Mackenzie et al., 1987; 

Okazaki et al., 2008). No presente estudo, a precisão foi analisada através de uma 

medida representativa (média do erro angular absoluto) de quanto a resposta 

(contato do disco com o alvo remoto) diverge espacialmente do alvo objetivado 

(centro do alvo remoto); e, através das restrições controladas por meio do tamanho 

do disco e do tamanho do alvo remoto (respectivamente, experimentos III e IV). 

Contudo, a dispersão do erro entre as tentativas realizadas (desvio padrão do erro 

angular absoluto) foi analisada como variável de representativa da variabilidade, ou 

seja, da capacidade do sistema repetir a mesma resposta num conjunto de tentativas 

(consistência), e não como uma variável de precisão como em alguns estudos (cf. 

Schmidt et al., 1978, 1979; Soukoreff & Mackenzie, 2004). 

 Os modelos de controle motor de variabilidade do impulso (Newell et al., 

1982; Schmidt et al., 1978, 1979), de variabilidade do impulso simétrico (Meyer et al., 

1982), de sub-movimentos otimizados (Meyer et al., 1988), de deslizamento da 

desaceleração (Zelaznik, 1993), da teoria cinemática (Plamondon, 1993, 1995a; 

Plamondon & Alimi, 1997) e da capacidade limitada de transmissão da informação 

(Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964), que analisaram o paradigma da relação 

velocidade-precisão são congruentes em afirmar uma relação inversa entre essas 
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duas variáveis. Desta forma, o aumento na velocidade média, na maior velocidade, e 

na velocidade no contato manopla-disco, resultaria em detrimento na precisão e 

aumento na variabilidade (hipótese H6). Os resultados do presente estudo 

demonstraram aumentos na velocidade média (eixo x e y), na velocidade no contato 

manopla-disco (eixo x), na maior aceleração (eixo x e y) e na aceleração no contato 

(eixo x e y), em função do acréscimo na velocidade de movimento. Contudo, a 

manipulação da velocidade não apresentou efeito sobre a precisão e a variabilidade. 

Por outro lado, a análise de regressão linear demonstrou que com o aumento na 

velocidade média houve uma diminuição na precisão (R = 0,918 e R = 0,924; eixo x e 

y, respectivamente) e um aumento na variabilidade (R = 0,991 e R = 0,974; eixo x e 

y, respectivamente) do movimento. Também foi verificado um aumento na 

variabilidade do movimento com o aumento na maior velocidade (R = 0,990 e R = 

0,936; eixo x e y, respectivamente) e na velocidade no contato manopla-disco (R = 

0,992; eixo x). Todavia, não foi verificada associação entre a precisão com a 

velocidade média (eixo x e y), e com a velocidade no contato manopla-disco (eixo x e 

y); e entre a variabilidade com a velocidade no contato manopla-disco (eixo y). Por 

conseguinte, foi refutada a hipótese H6 que sugeriu a menor precisão e maior 

variabilidade em função de aumentos nos parâmetros da velocidade de movimento. 

Duas hipóteses foram levantadas para explicar a manutenção da precisão e da 

variabilidade juntamente com o aumento na velocidade de movimento, a hipótese de 

dimensões velocidade-precisão independentes (H7) e a hipótese da regulação do 

tempo do maior valor de velocidade (H8). 

 A hipótese de dimensões velocidade-precisão independentes aponta que, 

em movimentos no qual a geração de velocidade ocorre predominantemente numa 

dimensão espacial (eixo x) e a precisão do movimento em outra (eixo y), o 

movimento poderia ser tanto veloz quanto preciso. Esta hipótese foi baseada no fato 

de que a velocidade gerada no movimento seria resultado de fontes de restrição 

diferentes das encontradas na precisão, que dependem das características (eixos 

diferentes em que ocorrem velocidade e precisão) e dos objetivos da tarefa (ênfase 

na velocidade, na precisão, ou em ambas). Por conseguinte, magnitudes de 

velocidades específicas seriam geradas e resultariam em variabilidades de 

movimento específicas, principalmente em relação à dimensão espacial em que as 
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fontes de restrição ocorrem (por exemplo: eixos x e y de um plano cartesiano, ou 

eixos de rotação de uma determinada articulação). Na tarefa proposta, tem-se o 

objetivo de contatar um disco para direcioná-lo a um alvo remoto, com maior 

velocidade e maior precisão possíveis, no qual numa das dimensões ocorre 

predominantemente a geração de velocidade (eixo x; com pequena restrição 

espacial) enquanto em outra dimensão ocorre a regulação da precisão (eixo y; com 

grande restrição espacial). Por conseguinte, o erro apenas seria associado à geração 

de velocidade específica à sua dimensão (eixo y). Apenas seria verificada 

associação entre o erro (precisão) e a dimensão da velocidade se houvesse também 

associação entre as velocidades nos dois eixos (hipótese H7).  

 Os resultados do presente estudo apresentaram uma forte associação 

entre as duas dimensões (eixo x e eixo y) para as variáveis de velocidade média (R = 

0,995) e maior velocidade (R = 0,975). Como esperado pela hipótese de dimensões 

velocidade-precisão independentes, nas situações em que as dimensões 

apresentassem maior associação haveria predição do erro tanto pelas variáveis 

numa dimensão quanto na outra. Foi verificada a predição da precisão e da 

variabilidade pela velocidade média tanto no eixo x como no eixo y. Houve também a 

predição da variabilidade no movimento em função da velocidade no eixo x e y. 

Contudo, não foi verificada associação na velocidade no instante de contato 

manopla-disco entre as dimensões (R = 0,320). A análise de variância com medidas 

repetidas também não verificou diferença na velocidade de contato no eixo y, em 

função do acréscimo na velocidade média de movimento (eixo x). Tais achados 

poderiam sugerir sustentação para a hipótese de dimensões velocidade-precisão 

independentes. Contudo, não foi verificada associação entre a maior velocidade e a 

precisão para ambas as dimensões (eixo x e y). Ademais, a velocidade no instante 

de contato manopla-disco do eixo x apenas foi capaz de predizer a variabilidade de 

resposta. A velocidade no contato manopla-disco no eixo y não apresentou 

associação com a precisão e nem com variabilidade. Além disso, a precisão não 

demonstrou associação com a maior velocidade e com a velocidade no contato 

manopla-disco (eixos x e y). Desta forma, foi refutada a hipótese H7, pois a precisão 

do movimento pareceu ser mais influenciada (associada) com a geração de 

velocidade no eixo x do que no eixo y. Apesar de restrições particulares ao 
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movimento em cada dimensão (eixo x e y) ocorrerem, o fato do movimento linear da 

manopla ser resultado de movimentos rotacionais (angulares) das articulações, não 

permitiu a dissociação entre as dimensões do movimento. Desta forma, explicar a 

ausência no efeito da velocidade sobre a precisão no movimento através da hipótese 

de dimensões independentes velocidade-precisão não demonstrou ser a melhor 

alternativa. 

 Outra possibilidade para o sistema manter a precisão do movimento, 

mesmo quando a velocidade e a aceleração fossem aumentadas, seria a regulação 

do tempo em que o maior valor de velocidade da manopla ocorresse. Tal estratégia 

permitiria que menor aceleração e, conseqüentemente, menor variabilidade 

ocorresse no instante de contato manopla-disco. Assim, o erro poderia ser 

independente da magnitude da velocidade gerada durante o movimento permitindo 

controlar tanto a geração de velocidade quanto a precisão no movimento. Em 

conjunto com o aumento na velocidade de movimento foi verificada diminuição na 

magnitude das variáveis temporais analisadas (tempo de movimento, tempo para 

contato, tempo após contato, tempo da maior velocidade e tempo da maior 

aceleração). Esta diminuição nas variáveis temporais do movimento permitiu que 

houvesse uma aproximação entre o tempo dos maiores valores de velocidade com o 

instante de contato manopla-disco. Assim, mesmo com o aumento na aceleração (de 

26,83 m/s2 até 66,72 m/s2) o acréscimo na velocidade média (de 1,46 m/s até 2,27 

m/s) não demonstrou aumentar a magnitude da aceleração no instante de contato 

manopla-disco (entre -7,39 e -13,32 m/s2). Ademais, quando a velocidade média 

aumentou para 2,93 m/s, a magnitude da aceleração no instante de contato diminuiu 

(-7,39 m/s2). Por conseguinte, como a aceleração no instante de contato permaneceu 

constante entre as condições, ou até diminuiu como na condição de maior 

velocidade, a variabilidade de resposta no instante determinante do desempenho foi 

praticamente inalterada. Desta forma, foi aceita a hipótese H8 que previu uma 

aproximação do tempo da maior velocidade da manopla e do instante de contato 

manopla-disco, como estratégia para manutenção da precisão no movimento. Estas 

modificações nas variáveis temporais do movimento também tiveram efeito sobre as 

fases de aceleração e de desaceleração no movimento. 

 
 
 

89 



 

 

 Tem sido sugerido que, em situações na qual maior precisão é necessária 

no movimento, a fase de desaceleração seria aumentada. Ao passo que, quando há 

menor restrição espacial e maior possibilidade para gerar velocidade, a fase de 

aceleração seria aumentada (Teixeira, 2000; Van Muelen & Gooskens, 1990; 

Zelaznik, 1993). No entanto, os resultados do presente estudo demonstraram que o 

aumento na velocidade de movimento não modificou as proporções entre as fases de 

aceleração e de desaceleração. Apesar da exigência na maior geração de velocidade 

no movimento entre as condições, houve também uma necessidade do sistema em 

manter o movimento preciso. Assim, se o sistema adotasse a estratégia de aumentar 

a fase de aceleração no movimento, possivelmente, haveria menor precisão e maior 

variabilidade de resposta. Desta forma, mesmo com a estratégia de modulação nos 

tempos em que ocorreram os maiores valores de velocidade, ou mesmo com os 

aumentos na velocidade entre as condições, não houve mudança nos tempos 

relativos das fases de aceleração e de desaceleração como estratégia para auxiliar a 

manutenção da precisão. Estes resultados estão em consonância com o trabalho de 

Adam (1992) que demonstrou a manutenção na precisão e na proporcionalidade 

entre a fase de aceleração e desaceleração, quando foi objetivado o desempenho de 

um movimento com velocidade e precisão simultaneamente. Desta forma, foi 

refutada a hipótese H9 que apontou para maior fase de aceleração do movimento 

para proporcionar maior geração de velocidade. 

 

5.6.2  Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 O deslocamento linear da manopla é produto da organização espaço-

temporal das articulações do ombro, do cotovelo e do punho. Desta forma, as 

estratégias utilizadas para regulação do deslocamento, da velocidade e da 

aceleração também foram analisadas através da ação das articulações. Assim como 

houve aumento na amplitude linear da manopla, também foram verificadas maiores 

amplitudes angulares no ombro e no cotovelo, em função do acréscimo na 

velocidade de movimento. Além disso, as condições de maior velocidade de 

movimento tenderam a apresentar maior ângulo no instante de contato manopla-

disco nas articulações (ombro, cotovelo e punho). Por conseguinte, o aumento na 
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distância percorrida (angular e linear) pareceu ser uma estratégia utilizada pelo 

sistema para possibilitar maior geração de velocidade no movimento. 

 O aumento na velocidade linear da manopla foi resultado do acréscimo na 

magnitude da velocidade angular das articulações (ombro, cotovelo e punho). 

Entretanto, no instante de contato manopla-disco apenas o ombro e o cotovelo 

apresentaram maior velocidade em função do acréscimo na velocidade da manopla. 

O acréscimo na velocidade angular também proporcionou maior aceleração (maior 

valor e no contato manopla-disco) das articulações do ombro, do cotovelo e do 

punho. Contudo, a regulação no tempo em que os maiores valores de velocidade e 

de aceleração ocorreram auxiliou na diminuição da magnitude destas variáveis no 

instante de contato manopla-disco. Esta regulação no tempo de movimento também 

modificou a estrutura temporal da fase de aceleração e desaceleração com o 

aumento na velocidade média do movimento. 

 Ombro e cotovelo aumentaram a fase de aceleração (~ 60%), enquanto o 

punho aumentou a fase de desaceleração (~ 60%), com o acréscimo na velocidade. 

Apesar da contribuição das três articulações no controle da geração de velocidade e 

da manutenção na precisão, tais resultados poderiam sugerir um papel distinto no 

controle do movimento entre as articulações. No qual, o ombro e o cotovelo estariam 

mais associados à geração de velocidade e o punho estaria mais associado à 

manutenção da precisão. Porém, o acréscimo na velocidade resultou em maior fase 

de aceleração no ombro, que foi compensado apenas pela maior fase de 

desaceleração no punho. O cotovelo não apresentou modificações nas fases 

relativas de aceleração e de desaceleração, com o aumento na velocidade da 

manopla. Essas modificações permitiram que as fases de aceleração e de 

desaceleração da manopla não tivessem o efeito do aumento na velocidade de 

movimento, o que pode ter auxiliado na manutenção da precisão e da variabilidade 

verificadas nos resultados. Por conseguinte, foi sugerido que as três articulações 

foram organizadas de forma integrada para auxiliar na manutenção da precisão e da 

variabilidade no movimento. Assim, foi refutada a hipótese H10 que sugeriu aumento 

na fase de aceleração do ombro e do cotovelo, e aumento na fase de desaceleração 

do punho, com o acréscimo na velocidade, em função da contribuição distinta das 

articulações no controle do movimento.  
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5.7  Conclusão 

 

 O aumento de velocidade não teve efeito sobre a precisão e a 

variabilidade de resposta do movimento. Contudo, a precisão e a variabilidade foram 

preditas por alguns parâmetros da velocidade no movimento. Foi sugerido que o 

sistema utilizou a estratégia de tentar sincronizar os tempos das maiores velocidades 

com o instante de contato manopla-disco, em função do acréscimo na velocidade de 

movimento. Tal estratégia permitiu que grandes velocidades e acelerações fossem 

geradas, mas sem comprometer a precisão e a variabilidade de movimento. Pois, a 

aceleração (força/variabilidade) gerada no instante de contato manopla-disco atingiu 

níveis inferiores em relação aos maiores valores de aceleração gerados com o 

aumento da velocidade. Também foi proposta a estratégia da manutenção na 

proporção das fases de aceleração e de desaceleração, mesmo com o aumento na 

velocidade entre as condições. Esta estratégia permitiu o equilíbrio entre a geração 

de velocidade e a regulação da precisão, sem priorizar a velocidade ou a precisão. 

 A análise das variáveis angulares forneceu suporte para as estratégias de 

controle sugeridas para explicar as variáveis lineares da manopla. Ademais, a 

investigação do desempenho através das variáveis angulares também permitiu 

entender a contribuição das articulações no controle do movimento. Foi sugerido que 

ombro, cotovelo e punho contribuem tanto no controle da geração de velocidade 

como na regulação da manutenção da precisão no movimento. 
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6 EXPERIMENTO III: EFEITO DO TAMANHO DO DISCO 

 

6.1 Introdução 

 

 O aumento na demanda de controle na precisão resulta em menor 

velocidade para desempenhar o movimento (Fitts, 1954; Gottlieb et al., 1989; 

Woodworth, 1899). Assim, maior tempo de movimento permite maior utilização do 

feedback sensorial para a realização de ajustes (sub-movimentos) para a correção 

da trajetória no movimento (Carlton, 1980; Jagacinski et al., 1980a). Contudo, 

movimentos mais rápidos em que não há possibilidade de utilização do feedback 

sensorial, também apresentam uma relação inversa entre velocidade e precisão 

(Tresilian & Lonergan, 2002; Zelaznik, 1993; Zelaznik et al., 1986). Uma explicação 

para esta relação inversa velocidade-precisão, em habilidades que não oferecem 

tempo para utilização apropriada do feedback, foi realizada através da maior geração 

de ruído. Ou seja, há um ruído inerente ao sistema, aumentado em função da maior 

velocidade no movimento, que pode surgir no planejamento da resposta motora, na 

transmissão neural dos comandos para o sistema efetor, e no desempenho do 

sistema efetor (Schmidt et al., 1979). Fitts propôs que o sistema possui uma 

capacidade limitada em transmitir informações (Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964). 

Desta forma, quanto maior a demanda na precisão da tarefa, maiores especificações 

dos parâmetros de controle do movimento devem ser transmitidas e processadas 

para realizar a tarefa propriamente. Este aumento nas especificações dos 

parâmetros ocasiona maior tempo para desempenhar a resposta, em função da 

limitação do sistema em planejar e transmitir informações. A relação inversa 

velocidade-precisão também pode emergir como uma propriedade inerente às 

respostas efetoras das sinergias agonistas e antagonistas dos músculos que 

desempenham o movimento (Plamondon, 1993; Plamondon & Alimi, 1997). Isto é, a 

simples modulação no tempo em que as forças de aceleração ou desaceleração 

ocorrem no movimento também pode resultar na troca entre velocidade e precisão 

(Zelaznik, 1993). 

 Independente dos processos de controle envolvidos, a relação inversa 

velocidade-precisão foi verificada em diversos estudos que analisaram tarefas 
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discretas (Carlton, 1980; Guiard, 1997; Jax et al., 2007; Pereira & Okazaki, 2008), 

cíclicas (Crossman & Goodeve, 1963/1983; Fitts, 1954; Kvalseth, 1975), com mouse 

(Boritz et al., 1991; Jonhsgard, 1994; Okazaki et al., 2008), com joystick (Epps, 1986; 

Jagacinski et al., 1980a), de rotação de punho (Meyer et al., 1982; Write & Meyer, 

1983), de extensão de braço (Ker & Langolf, 1977), e flexão de braço (Corcos et al., 

1988). Esta relação também foi expressa matematicamente, permitindo a predição do 

tempo de movimento (TM) por meio da restrição espacial imposta sobre o movimento 

através de um índice de dificuldade. Este índice de dificuldade (ID) foi manipulado 

em função do tamanho do alvo (T) ou da distância de movimento (D) entre os alvos 

(TM = a + b log2 [2 x D / T]). Assim, quanto menor o tamanho do alvo, ou maior a 

distância do movimento, o movimento é desempenhado com maior tempo (Fitts, 

1954; Fitts & Petersen, 1964). Grande sustentação empírica também foi verificada 

para esta relação TM – ID (Plamondon & Alimi, 1997; Soukoreff et al., 2004; Zhai et 

al., 2004), legitimando esta formulação para um dos fenômenos mais consistentes na 

área do comportamento motor (Bootsma et al., 2004; Elliott et al., 2004; Teixeira, 

2006). Porém, como estas tarefas utilizadas para analisar os processos de controle 

envolvidos na relação velocidade-precisão eram demasiadamente simples 

(unidimensionais, rotação de apenas uma articulação, de mover uma ponteira em 

direção a um alvo), há diversas limitações na aplicabilidade destes conceitos em 

tarefas motoras complexas, nas quais nem mesmo a relação TM – ID tem sido 

contemplada em habilidades complexas. Por conseguinte, não é sabido se os 

mesmos princípios que regem o controle da geração de velocidade e a manutenção 

da precisão também podem ser verificados em tarefas motoras complexas.  

 A diminuição no tamanho do alvo, na tarefa de mover uma ponteira em 

direção a um alvo (tarefa que originou e tem sido normalmente utilizada para analisar 

o paradigma velocidade-precisão), resulta em maior tempo de movimento, maior 

número de ajustes, menor velocidade e maior fase de desaceleração no movimento 

(Adam, 1992; Adam et al., 1995; Langolf et al., 1976). Por outro lado, em tarefas 

motoras complexas outras estratégias de controle para a geração de velocidade e 

para a manutenção da precisão têm sido sugeridas. Por exemplo, como a maior 

geração de força está associada à maior variabilidade de resposta, a sincronização 

do tempo da maior velocidade (instante em que a aceleração é nula) com o instante 
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crítico de desempenho (lançamento, arremesso, contato, impacto) pode proporcionar 

maior precisão no movimento. Esta estratégia tem sido sugerida em tarefas como o 

arremesso estilo beisebol (Teixeira, 1997), o arremesso no basquetebol (Okazaki & 

Rodacki, 2005; Okazaki et al., 2006, 2008), o saque no tênis (Elliott et al., 1989), a 

rebatida (Caljouw et al., 2005) e o chute no futebol (Teixeira, 1999). Por outro lado, 

foi sugerido que a otimização na geração de força, através de um contra-movimento 

no cotovelo e no punho no arremesso do basquetebol, permitiu menor velocidade e, 

conseqüentemente, maiores estabilidade e precisão no movimento (Okazaki et al., 

2008a, 2006b). Também foi sugerido que a regulação temporal do início das forças 

de desaceleração do movimento pode ser a principal estratégia para regular esta 

relação inversa entre velocidade e precisão (Zelaznik, 1993). Alguns estudos que 

analisaram lançamentos (Teixeira, 1997) e arremessos simulados por computador 

(Chowdary & Challis, 2001; Zelaznik, 1993) corroboraram com tal idéia. Desta forma, 

a análise de tarefas motoras complexas também possui grande potencial para 

entender as estratégias utilizadas no controle da regulação velocidade-precisão no 

movimento. Contudo, em tarefas dessa natureza, ainda não é compreendido o fato 

de que a relação inversa velocidade-precisão pode ser violada. 

 Van Den Tillaar e Ettema (2006) demonstraram que a ênfase na precisão 

do arremesso reduziu a velocidade de movimento, mas não melhorou sua precisão. 

Enquanto, enfatizar a velocidade proporcionou maior rapidez no arremesso, contudo 

não diminuiu sua precisão. Okazaki e Rodacki (2005) manipularam o tamanho da 

bola e não verificaram alteração no controle e na coordenação do arremesso no 

basquetebol em crianças. Teixeira (1999) demonstrou que o menor tamanho da bola 

não modificou a velocidade linear do pé no chute do futebol. Apenas quando o 

tamanho do gol foi reduzido houve redução na velocidade do chute. Estes estudos 

parecem não estar em consonância com os experimentos que analisaram tarefas 

mais simples (Carlton, 1980; Jagacinski et al., 1980a; Mackenzie et al., 1987; Meyer 

et al., 1982, 1988). Contudo, Teixeira (1999) não procurou analisar as estratégias do 

controle e da coordenação adotadas no desempenho do chute, em função da 

manipulação da precisão (tamanho da bola e do gol). Por outro lado, Okazaki e 

Rodacki (2005) também não se preocuparam em quantificar a precisão no 

arremesso. Apenas Van Den Tillaar e Ettema (2006) analisaram o desempenho e a 
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resposta do movimento. Porém, estes autores não manipularam a precisão por meio 

de restrições espaciais (tamanho da bola ou do alvo remoto). Além disso, não foram 

calculados os índices de dificuldade das condições nas tarefas para saber o quanto 

de restrição foi imposta sobre o sistema. Desta forma, à escassez de informações e 

de estudos, com tarefas motoras complexas, torna ainda pouco compreendido o 

efeito das restrições impostas pela precisão sobre as estratégias de controle na 

geração de velocidade e na manutenção da precisão do movimento.  

 

6.2 Objetivo 

 

 Analisar o efeito do tamanho do disco na tarefa de contatar um disco com 

uma manopla em direção a um alvo remoto, sobre as variáveis cinemáticas de 

resposta e de desempenho no movimento.  

 

6.3 Hipóteses 

 

H11 A diminuição no tamanho do disco resulta em maiores tempo de 

movimento, tempo para contato e tempo após contato manopla-disco. 

 

H12 O aumento na restrição do movimento, através da redução no tamanho do 

disco, proporciona maiores erro e variabilidade. 

 

H13 O tempo do maior valor de velocidade é sincronizado com o instante em 

que ocorre o contato manopla-disco. 

 

H14 Menor tamanho de disco resulta em maior índice de dificuldade que está 

diretamente relacionado ao tempo de movimento, tempo para contato e 

tempo após contato manopla-disco. 

 

H15  Maior fase de desaceleração é verificada, nas articulações (ombro, 

cotovelo e punho), com a redução no tamanho do disco. 
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6.4 Procedimentos particulares do método 

 

 Foi analisada a tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção 

a um alvo remoto, realizada com máxima velocidade e maior precisão possíveis. 

Análises cinemáticas do resultado (variáveis lineares do disco) e do desempenho 

(variáveis angulares das articulações e lineares da manopla) foram realizadas para 

entender as estratégias de controle motor na geração de velocidade e na 

manutenção da precisão do movimento.  

 Foi utilizada uma distância manopla-disco de 32 cm e uma manopla 

circular com 7,5 cm de diâmetro e massa de 200 g. Esta manopla foi utilizada para 

contatar um disco com massa de 100 g. O tamanho do disco foi manipulado em cinco 

condições com 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 e 7,5 cm de diâmetro. O disco era direcionado a um 

alvo remoto com tamanho de 10 cm. As demais características do arranjo 

experimental foram descritas na sessão de métodos.  

 

6.5  Resultados 

 

6.5.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 A tabela 14 apresentou a estatística descritiva (média e desvio padrão) e 

inferencial (análise de variância com medidas repetidas) das variáveis espaciais e 

temporais de reposta (disco) e desempenho (manopla), em função do tamanho do 

disco. O aumento no tamanho disco proporcionou maior precisão e menor 

variabilidade. No qual, o maior disco (7,5 cm) apresentou menor erro angular 

absoluto (maior precisão) em comparação aos demais tamanhos de disco (3,5, 4,5, 

5,5 e 6,5 cm). O disco 3,5 cm apresentou maior variabilidade (desvio padrão do erro 

angular absoluto) em relação ao disco 6,5 e 7,5 cm; o disco 4,5 cm demonstrou 

maior variabilidade em comparação ao disco 5,5 e 7,5 cm; enquanto, o disco 5,5 cm 

apresentou maior variabilidade em comparação aos discos 4,5, 6,5 e 7,5 cm. No 

instante de contato manopla-disco, o movimento demonstrou estar desacelerando 

(valor negativo da aceleração). Houve redução na desaceleração no instante de 

contato, em função do aumento no tamanho do disco; com diferença no disco 3,5 cm 
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em comparação aos discos 5,5, 6,5 e 7,5 cm; e no disco 4,5 cm em relação aos 

discos 6,5 e 7,5 cm. Esta redução na desaceleração no instante de contato foi 

realizada através de uma aproximação entre o tempo da maior velocidade e o 

instante de contato manopla disco. Na qual, houve uma redução na diferença entre o 

tempo para o contato e o maior valor de velocidade no tamanho do disco 3,5 cm em 

comparação aos discos 5,5, 6,5 e 7,5 cm; e do disco 4,5 cm em relação aos discos 

6,5 e 7,5 cm. Não foi verificado efeito do tamanho do disco nas variáveis de 

amplitude total, de maior velocidade, de velocidade no instante de contato manopla-

disco, de maior aceleração e nas demais variáveis temporais lineares. 

 A tabela 15 apresentou a estatística associativa através da análise de 

regressão linear simples entre os índices de dificuldade e algumas variáveis 

temporais no movimento selecionadas. A análise de regressão linear não apresentou 

associação significante entre os índices de dificuldade (ID' e ID'') e as variáveis de 

tempo de movimento (TM), de tempo para contato (Tc) e de tempo após contato (Ta). 

A associação entre os índices de dificuldade ID' e ID'' e o tempo de movimento (TM) 

demonstrou um coeficiente de R2 = 0,059 (p > 0,05). A análise entre os índices de 

dificuldade ID' e ID'' e o tempo para contato (Tc) apresentou um R2 = 0,763 (p > 0,05). 

A análise entre os índices de dificuldade ID' e ID'' e o tempo após contato (Ta) 

demonstrou um R2 = 0,749 (p > 0,05). Por conseguinte, as variáveis temporais do 

tempo de movimento, tempo para contato e tempo após contato manopla-disco não 

puderam ser preditas pelos dois índices de dificuldade calculados para a tarefa 

experimental proposta. A figura 5 apresentou os valores e uma linha de tendência 

linear de ajuste para os índices de dificuldade em função das variáveis temporais 

selecionadas. 
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TABELA 14 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis de resposta 

(disco) e de desempenho (manopla), em função do tamanho do disco. 

 

 Tamanho (diâmetro) do disco (cm)  Estatística 

Variáveis 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 F1,15 p 

Erro angular absoluto (º) 4,58 
(1,81)

5 
4,45 
(1,80)

5 
4,41 
(1,52)

5 
4,01 
(1,59)

5 
2,55 

(1,13)
1234 6,24 0,0002 

Variabilidade (º) 3,82 
(1,33)

45 
3,18 

(0,97)
35 

4,13 
(1,31)

245 
2,80 

(0,74)
13 

2,17 
(0,77)

123 13,63 0,0001 

Amplitude de mov. (m) 0,617 
(0,035) 

0,613 
(0,037) 

0,614 
(0,047) 

0,614 
(0,044) 

0,618 
(0,040) 0,50 0,729 

Maior velocidade (m/s) 5,30 
(0,34) 

5,23 
(0,39) 

5,24 
(0,36) 

5,30 
(0,36) 

5,26 
(0,35) 1,15 0,339 

Veloc. no contato (m/s) 5,22 
(0,38) 

5,17 
(0,42) 

5,17 
(0,41) 

5,25 
(0,38) 

5,22 
(0,37) 1,48 0,218 

Maior aceleração (m/s2) 65,32 
(6,35) 

66,01 
(7,70) 

65,25 
(6,38) 

67,17 
(5,98) 

64,78 
(6,08) 1,37 0,254 

Acel. no contato (m/s2) 
-14,70 
(8,75)

345 

-3,61 
(11,26)

45 

-10,17 

(12,27)
1 

-9,82 
(10,05)

12 

-6,75 

(10,98)
12 12,08 0,0001 

Tempo de movimento (s) 0,220 
(0,033) 

0,233 
(0,044) 

0,223 
(0,036) 

0,225 
(0,050) 

0,228 
(0,046) 0,59 0,665 

Tempo para contato (s) 0,135 
(0,028) 

0,140 
(0,027) 

0,132 
(0,025) 

0,129 
(0,022) 

0,126 
(0,014) 2,16 0,083 

Tempo após contato (s) 0,081 
(0,013) 

0,092 
(0,037) 

0,086 
(0,020) 

0,095 
(0,044) 

0,100 
(0,041) 2,13 0,088 

Tempo da maior veloc. (s) 0,129 
(0,028) 

0,135 
(0,027) 

0,128 
(0,027) 

0,125 
(0,023) 

0,123 
(0,014) 

1,36 0,257 

Tempo para contato menos 
tempo da maior veloc. (s) 

0,007 
(0,004)

345 

0,006 
(0,005)

45 

0,005 
(0,006)

1 

0,004 
(0,004)

12 

0,003 
(0,005)

12 11,50 0,0001 

Tempo da maior acel. (s) 0,075 
(0,030) 

0,080 
(0,028) 

0,073 
(0,028) 

0,070 
(0,026) 

0,069 
(0,015) 1,50 0,212 

Fase de aceleração (%) 58,32 
(6,80) 

58,17 
(9,93) 

57,33 
(7,99) 

56,50 
(8,80) 

55,18 
(8,32) 1,10 0,364 

Fase de desaceleração (%) 46,68 
(6,80) 

41,83 
(9,93) 

42,67 
(7,99) 

43,50 
(8,80) 

44,82 
(8,32) 1,10 0,364 

Diferente de 13,5 cm; 24,5 cm; 35,5 cm; 46,5 cm e 57,5 cm. 
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Tabela 15 – Valores da regressão linear do tempo de movimento, tempo para o 

contato e tempo após o contato, em função dos índices de dificuldade 

(ID' e ID').  

 

Variáveis R R2 F1,3 p Equação de Reta 

ID' x Tempo de movimento 0,242 0,059 0,19 0,695 y = 2,49x + 22,09 

ID'' x Tempo de movimento 0,242 0,059 0,19 0,695 y = 3,33x + 22,09 

ID' x Tempo para o contato 0,873 0,763 9,65 0,053 y = 2,65x + 53,06 

ID'' x Tempo para o contato 0,873 0,763 9,65 0,053 y = 3,49x + 53,06 

ID' x Tempo após o contato 0,865 0,749 8,94 0,058 y = 17,07x - 72,47 

ID'' x Tempo após o contato 0,865 0,749 8,94 0,058 y = 17,91x - 72,47 

 

 

 

 
FIGURA 5  – Tempo de movimento (TM), tempo para contato (Tc) e tempo após 

contato (Ta), em função dos índices de dificuldade (ID' e ID'). 
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6.5.2 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 A tabela 16 e a tabela 17 apresentaram, respectivamente, as variáveis 

espaciais e temporais da análise estatística (descritiva e inferencial), em função do 

tamanho do disco. Menor ângulo no contato manopla-disco foi verificado no cotovelo 

e no punho com o aumento no tamanho do disco. No qual, o ângulo do cotovelo, no 

instante de contato, foi menor no disco 6,5 e 7,5 cm em comparação ao disco 3,5 cm. 

Enquanto, no punho o disco 6,5 cm demonstrou menor ângulo de contato manopla-

disco em comparação ao disco 4,5 cm. O aumento no tamanho do disco também 

resultou em maior aceleração no cotovelo no instante de contato manopla-disco, com 

diferença entre o disco 6,5 cm em comparação aos discos 3,5 e 4,5 cm; e no disco 

7,5 cm em relação aos discos 3,5, 4,5 e 5,5 cm. Não foi encontrado efeito do 

tamanho do disco sobre as demais variáveis lineares espaciais (amplitude total, 

maior velocidade, velocidade no contato manopla-disco e maior aceleração) e 

temporais do movimento (tempo da maior velocidade, tempo da maior aceleração, 

fase de aceleração e fase de desaceleração). 
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TABELA 16 –  Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

espaciais de desempenho (articulações), em função do tamanho do 

disco. 

 
  Tamanho (diâmetro) do disco (cm)  Estatística 

Variável Artic. 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 F1,15 P 

Ombro 0,156 
(0,007) 

0,152 
(0,012) 

0,146 
(0,011) 

0,155 
(0,006) 

0,135 
(0,013) 1,19 0,323 

Cotovelo 0,140 
(0,007)

 0,146 
(0,007) 

0,139 
(0,006) 

0,137 
(0,006)

 0,137 
(0,004)

 1,04 0,390 

T
em

po
 

da
 m

ai
or

  
ve

lo
ci

da
de

 (
s)

 

Punho 0,064 
(0,012) 

0,072 
(0,012)

 0,084 
(0,014) 

0,080 
(0,013)

 0,066 
(0,012) 

1,29 0,280 

Ombro 17,53 
(1,19) 

18,28 
(1,08) 

18,25 
(0,98) 

18,25 
(1,00) 

17,69 
(1,01) 0,51 0,726 

Cotovelo 107,30 
(1,81) 

107,04 
(1,77) 

107,94 
(1,81) 

107,75 
(1,46) 

106,62 
(1,59) 0,56 0,687 

A
m

pl
itu

de
 

A
ng

ul
ar

 
(º

) 

Punho 14,98 
(2,14) 

15,65 
(2,07) 

15,05 
(1,90) 

16,33 
(2,12) 

15,38 
(2,15) 0,41 0,793 

Ombro  154,50 
(9,91) 

159,85 
(8,62) 

159,83 
(8,00) 

162,40 
(8,12) 

158,14 
(7,03) 0,56 0,691 

Cotovelo 781,80 
(10,36) 

773,31 
(11,27) 

781,59 
(11,25) 

783,34 
(9,85) 

769,75 
(8,68) 1,76 0,147 

M
ai

or
 

V
el

oc
id

ad
e 

(º
/s

) 

Punho 131,94 
(16,66) 

137,79 
(17,07) 

138,20 
(15,45) 

156,61 
(17,84) 

139,82 
(17,45) 1,53 0,202 

Ombro 134,16 
(8,37) 

134,26 
(7,17) 

133,52 
(6,21) 

132,48 
(7,61) 

124,35 
(8,09) 0,992 0,418 

Cotovelo  107,30 
(1,81) 

107,04 
(1,77) 

107,94 
(1,81) 

107,75 
(1,46) 

106,62 
(1,59) 0,567 0,687 

V
el

oc
id

ad
e 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

) 

Punho 65,46 
(20,87) 

63,74 
(22,31) 

66,07 
(22,09) 

80,98 
(25,72) 

78,61 
(22,37) 1,00 0,411 

Ombro 2707,45  
(151,45) 

2703,13 
(171,68) 

2739,68 
(185,05) 

2869,76 
(145,53) 

2774,18 
(145,96) 1,20 0,318 

Cotovelo 8139,42 
(177,24) 

8009,07 
(216,93) 

8068,93 
(218,36) 

8115,77 
(192,91) 

8073,99 
(195,12) 0,39 0,814 

M
ai

or
 

ac
el

er
aç

ão
  

(º
/s

2 ) 

Punho 1912,28 
(234,94) 

2136,14 
(331,59) 

2307,85 
(329,97) 

2148,32 
(259,75) 

1739,28 
(206,61) 2,48 0,052 

Ombro 127,01 
(1,98) 

126,89 
(1,78) 

126,89 
(2,02) 

127,04 
(1,96) 

127,25 
(1,98) 

0,07 0,989 

Cotovelo 115,22 
(2,55)

45 
113,74 

(2,72) 
113,34 

(2,68) 
111,86 

(2,63)
1 

111,84 
(2,68)

1 7,73 0,0001 

A
ce

le
ra

çã
o 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

2 ) 

Punho 183,06 
(3,22) 

185,07 
(3,22)

4 
181,99 

(3,30) 
180,67 

(3,02)2 
183,49 

(3,16) 
3,04 0,023 

Diferente de 13,5 cm; 24,5 cm; 35,5 cm; 46,5 cm e 57,3 cm. 
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TABELA 17 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

temporais de desempenho (articulações), em função do tamanho do 

disco. 

 

  Tamanho (diâmetro) do disco (cm)  Estatística 

Variável Artic. 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 F1,15 P 

Ombro 0,156 
(0,007) 

0,152 
(0,012) 

0,146 
(0,011) 

0,155 
(0,006) 

0,135 
(0,013) 1,19 0,323 

Cotovelo 0,140 
(0,007) 

0,146 
(0,007) 

0,139 
(0,006) 

0,137 
(0,006) 

0,137 
(0,004) 1,04 0,390 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ve

lo
ci

da
de

 (
s)

 

Punho 0,064 
(0,012) 

0,072 
(0,012) 

0,084 
(0,014) 

0,080 
(0,013) 

0,066 
(0,012) 1,29 0,280 

Ombro 0,105 
(0,008) 

0,111 
(0,009) 

0,104 
(0,010) 

0,098 
(0,006) 

0,101 
(0,007) 1,11 0,355 

Cotovelo 0,073 
(0,007) 

0,078 
(0,007) 

0,071 
(0,007) 

0,070 
(0,006) 

0,068 
(0,004) 1,11 0,357 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ac

el
er

aç
ão

 (
s)

 

Punho 0,172 
(0,024) 

0,180 
(0,023) 

0,187 
(0,021) 

0,161 
(0,022) 

0,160 
(0,021) 1,04 0,390 

Ombro 71,19 
(6,43) 

67,54 
(19,98) 

65,83 
(18,50) 

70,29 
(10,43) 

62,53 
(24,66) 1,43 0,235 

Cotovelo 63,56 
(5,83) 

63,21 
(9,03) 

62,32 
(7,10) 

61,79 
(8,66) 

61,11 
(8,31) 0,565 0,689 

F
as

e 
de

 
ac

el
er

aç
ão

 (
%

) 

Punho 29,36 
(21,43) 

32,42 
(22,87) 

38,17 
(24,54) 

37,44 
(26,16) 

29,66 
(21,69) 1,39 0,249 

Ombro 28,81 
(6,43) 

32,46 
(19,98) 

34,17 
(18,50) 

29,71 
(10,43) 

37,47 
(24,66) 1,43 0,235 

Cotovelo 36,44 
(5,83) 

36,79 
(9,03) 

37,68 
(7,10) 

38,21 
(8,66) 

38,89 
(8,31) 0,565 0,689 

F
as

e 
de

 
de

sa
ce

le
ra

çã
o 

(%
) 

Punho 70,64 
(21,43) 

67,58 
(22,87) 

61,83 
(24,54) 

62,56 
(26,16) 

70,34 
(21,69) 1,39 0,249 

Diferente de 13,5 cm; 24,5 cm; 35,5 cm; 46,5 cm e 57,3 cm. 
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6.6 Discussão 

 

6.6.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 No paradigma da relação inversa velocidade-precisão, a diminuição do 

tamanho do alvo (no presente experimento referente à redução no tamanho do disco) 

proporciona uma restrição espacial que demanda maior precisão para a regulação do 

movimento (Fitts, 1954; Crossman & Goodeve, 1963/1983; Okazaki et al., 2008). Os 

modelos que analisaram este efeito da redução no tamanho do alvo são congruentes 

em apontar a estratégia de diminuição no tempo de movimento (Elliott et al., 2004; 

Fitts & Petersen, 1964; Meyer et al., 1988; Plamondon & Alimi, 1997). Esta estratégia 

permitiria menor velocidade (menores força e variabilidade de resposta; Schmidt et 

al., 1978, 1979), maior tempo para utilização de feedback (Crossman & Goodeve, 

1963/1983; Keele, 1968; Meyer et al., 1982), ou maior tempo para a fase de 

desaceleração  do movimento (Teixeira, 2000; Zelaznik, 1993), em função da 

diminuição no tamanho do alvo. Por conseguinte, a hipótese H11 apontou um 

aumento nas variáveis de tempo de movimento, de tempo para contato manopla-

disco e de tempo após contato manopla-disco com a diminuição no tamanho do 

disco. No entanto, os resultados do presente estudo não verificaram efeito do 

tamanho do disco nessas variáveis de temporais. Tais resultados refutaram a 

hipótese H11 e foram explicados pela existência de duas restrições espaciais 

externas na tarefa utilizada.  

 Na tarefa de lançar um disco, através de um movimento de contato com 

uma manopla, em direção a um alvo remoto, há duas fontes de restrição espacial 

externa que atuam no movimento, o tamanho do disco e o tamanho do alvo remoto. 

Os sujeitos foram instruídos para contatarem o disco com máxima velocidade, mas 

sempre direcionando o disco para atingir o alvo remoto. Desta forma, a restrição 

proporcionada pela área central do disco pode ter sido a maior fonte de restrição 

sobre o movimento, independente do tamanho do disco ou alvo remoto. Tais 

resultados estariam em consonância com estudos que demonstraram que quando há 

duas ou mais fontes de restrição sobre o movimento, a maior fonte de restrição é 

quem determina as maiores alterações sobre o desempenho (Short et al., 1996; 
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Sidaway, 1991; Yao et al., 2007). Por outro lado, pode ter ocorrido apenas a restrição 

do alvo remoto sem considerar o tamanho do disco. Tal estratégia estaria em 

consonância com o estudo que analisou o chute no futebol, no qual apenas a 

manipulação do tamanho do gol (alvo remoto) proporcionou diminuição na velocidade 

linear do pé no instante de contato com a bola, enquanto a manipulação do tamanho 

da bola não apresentou efeito sobre as características cinemáticas do chute 

(Teixeira, 1999). Para entender o efeito isolado da manipulação do tamanho do alvo 

remoto, foi realizado o experimento V. Estudos que manipularam o objetivo da tarefa, 

através da ênfase na velocidade ou na precisão do movimento (Adam, 1992; Rival et 

al., 2003), também corroboram com a idéia de que apenas foi considerada a restrição 

proporcionada pelo centro do alvo, ou pelo alvo remoto, para auxiliar na regulação do 

movimento. Tais explicações também auxiliaram no entendimento da menor precisão 

e da maior variabilidade encontrada em função do tamanho do disco. 

 A redução no tamanho do disco proporcionou menor área de contato 

manopla-disco (Tv) em condições que direcionem o disco para o centro do alvo 

remoto. Desta forma, foi levantada a hipótese (H12) de que maior erro e variabilidade 

seriam encontrados com a diminuição no tamanho do disco. Esta hipótese (H12) foi 

aceita para auxiliar a explicar o maior erro verificado em função da diminuição no 

tamanho do disco. Entretanto, a alteração na magnitude da desaceleração no 

instante de impacto e as diferentes estratégias de sincronização, entre o tempo da 

maior velocidade e do tempo de contato manopla-disco, sugerem que a estratégia de 

controle adotada também contribuiu para o aumento no erro e na variabilidade 

verificados. 

 Uma possível estratégia para a manutenção na precisão do movimento é a 

sincronização entre o tempo da maior velocidade e do instante determinante (contato 

manopla-disco) no desempenho (Okazaki et al., 2006b; Teixeira, 1999). Tal 

estratégia permitiria que menor aceleração e, conseqüentemente, menor 

variabilidade de resposta, ocorresse no instante de contato manopla-disco. Por 

conseguinte, o erro seria independente da magnitude da velocidade e da aceleração, 

permitindo controlar tanto a geração de velocidade quanto a manutenção da precisão 

no movimento. Porém, foi verificado aumento na magnitude da desaceleração no 

instante de contato manopla-disco, em função da diminuição no tamanho do disco. 
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Pois, não houve uma sincronização apropriada entre o instante em que o maior valor 

de velocidade ocorreu e o instante de contato manopla-disco. Como não houve um 

ajuste apropriado para compensar o aumento na demanda da precisão, através da 

diminuição no tamanho do disco, maior erro e variabilidade foram verificados. O fato 

de não ter ocorrido modificação na maior aceleração entre as condições, mas apenas 

na aceleração no instante de contato manopla-disco, também corrobora com a idéia 

de que a precisão e a variabilidade estariam mais relacionadas ao instante 

determinante do desempenho no movimento. Todavia, foi refutada a hipótese H13, 

que sugeriu a utilização desta estratégia de controle para a manutenção da precisão 

no movimento. Pois, como a maioria das variáveis lineares temporais foi mantida 

constante (apenas houve na diferença entre o tempo da maior velocidade e do tempo 

do instante de contato), com a redução no tamanho do disco, não foi possível utilizar 

a estratégia de regulação dos maiores valores de velocidade propriamente. O cálculo 

dos índices de dificuldade (ID' e ID'') auxiliou no entendimento da quantidade de 

restrição imposta sobre o movimento através da diminuição no tamanho do disco. 

 A diminuição do tamanho do disco resultou em maior índice de dificuldade 

(ID' de 6,95 para 8,10 bits e ID'' de 7,79 para 8,94 bits), pois maior restrição espacial 

foi colocada sobre o movimento. Segundo a lei de Fitts (1954), o aumento neste 

índice de dificuldade resultaria em maior tempo de movimento para que as 

demandas de precisão espaciais impostas sobre o movimento fossem atendidas. 

Suporte para esta relação entre o tempo de movimento e o índice de dificuldade, 

manipulado tanto pela distância de movimento quanto pelo tamanho do alvo, foram 

verificados em diversos estudos (Boritz et al., 1991; Card et al., 1978; Corcos et al., 

1988; Epps, 1986; Fitts, 1954; Johnsgard, 1994; Kerr, 1973, 1978; Kerr & Langolf, 

1977; Okazaki et al., 2008). Por conseguinte, o tempo de movimento, o tempo para 

contato e o tempo após contato manopla-disco estariam diretamente relacionados 

com o aumento do índice de dificuldade (hipótese H14). Dois índices de dificuldade 

foram calculados na tarefa proposta, considerando o ângulo da margem de acerto 

(ID') e o tamanho do alvo virtual (Tv) com e a amplitude até o contato manopla-disco 

(ID''). Ao contrário do que era esperado, não foi verificada significância na associação 

entre os IDs e as variáveis de tempo de movimento, tempo para contato e tempo 

após contato manopla-disco. Houve apenas uma tendência para significância na 
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relação entre os IDs com as variáveis de tempo para contato (p = 0,053) e tempo 

após contato manopla-disco (p = 0,058), no qual o tempo para contato apresentou 

uma relação direta com os IDs e o tempo após contato uma relação inversa. Esta 

tendência para uma diminuição no tempo após o contato em função do aumento no 

índice de dificuldade (também encontrada com o aumento no ID através da maior 

amplitude de movimento no Experimento I do presente estudo) sugere que o sistema 

também poderia ter utilizada a regulação temporal dos instantes que procede ao 

contato manopla-disco como estratégia para auxiliar na manutenção da precisão no 

movimento. No entanto, a ausência de significância na predição destas variáveis 

temporais (TM, Tc e Ta), em função dos IDs, pareceu corroborar mais com a 

explicação de que apenas a região central do disco ou o alvo remoto atuaram como 

fonte de restrição determinante sobre o movimento. Estes resultados, com a 

ausência de significância na análise de regressão linear entre os IDs e as variáveis 

temporais (TM, Tc e Ta) refutaram a hipótese H14, propondo uma relação direta entre 

estas variáveis. A ação conjunta das articulações também auxiliou no entendimento 

das estratégias utilizadas para a geração de velocidade e da manutenção da 

precisão no movimento. 

 

6.6.2 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 O deslocamento linear da manopla é resultado da ação conjunta espaço-

temporal das articulações do ombro, do cotovelo e do punho. Assim, as estratégias 

utilizadas no controle do movimento para a geração de velocidade e para a 

manutenção da precisão também foram analisadas através da ação das articulações 

(ombro, cotovelo e punho). Foram verificadas tendências para diminuições nos 

ângulos no instante de contato manopla-disco para o ombro e o cotovelo, além de 

acréscimo na aceleração no instante de contato para o cotovelo, em função do 

aumento no tamanho do disco. Isto resultou em menores magnitudes de 

desacelerações lineares nos instantes próximos ao contato manopla-disco nas 

condições com maiores tamanhos de disco. Porém, não foram verificadas 

modificações nas variáveis temporais angulares com o aumento na restrição espacial 

externa imposta através da redução no tamanho do disco. Por conseguinte, foi 
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refutada a hipótese H15 que previu aumento na fase de desaceleração como 

estratégia para compensar a maior demanda de precisão com a diminuição no 

tamanho do disco. Estes resultados estão em consonância com a explicação 

apresentada, na qual a maior restrição imposta no movimento ocorreu devido ao foco 

de atenção direcionado ao centro do disco, ou ao alvo remoto, de forma que 

praticamente as mesmas estratégias de movimento foram utilizadas entre as 

condições. Esta suposta ausência na percepção da restrição proporcionada pela 

diminuição no tamanho do disco também não permitiu ajustes nos tempos dos 

maiores valores de velocidade da manopla e das articulações. 

 

6.7  Conclusão 

 

 A diminuição do tamanho do alvo primário ocasionou menor precisão e 

maior variabilidade. Isto ocorreu em função do aumento na magnitude da 

desaceleração no instante de contato manopla-disco. Foi sugerido que a estratégia 

de sincronizar os maiores valores de velocidade com o instante de contato manopla-

disco não foi utilizada propriamente. Isto foi explicado pelas duas restrições externas 

impostas sobre o movimento: disco e alvo remoto. Como o objetivo da tarefa foi 

direcionar o disco para o centro do alvo remoto, a restrição proporcionada apenas 

pela pequena região central do disco que garantia certa margem de acerto pode ter 

sido a fonte de restrição determinante no movimento. Por outro lado, o centro do alvo 

remoto pode ter sido responsável pela maior restrição imposta, independentemente 

da redução no tamanho do disco.  

 As modificações na desaceleração no instante de contato manopla-disco, 

e as alterações nas sincronizações entre os tempos da maior velocidade e do 

contato, foram realizadas em função de ajustes no ângulo do cotovelo e do punho, e 

na aceleração do cotovelo, no instante de contato manopla-disco. 
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7  EXPERIMENTO IV: EFEITO DO TAMANHO DO ALVO 

 

7.1 Introdução 

 

 Movimentos destinados a atingir alvos espaciais com máxima velocidade 

estão sujeitos a uma diminuição no tempo de movimento quando o tamanho do alvo 

é reduzido (Fitts, 1954; Pereira & Okazaki, 2008; Woodworth, 1899). Esta diminuição 

no tempo de movimento ocorre para que as demandas nas restrições espaciais 

impostas sobre o movimento sejam atendidas de forma satisfatória. Desta forma, 

maior tempo para a regulação via feedback (Crossman & Goodeve, 1963/1983), 

menor quantidade de ruído gerado (Schmidt et al., 1978, 1979), maior tempo para 

desacelerar o movimento (Zelaznik, 1993; Teixeira, 2000), e melhor integração entre 

as sinergias agonistas e antagonistas que participam da regulação no movimento 

(Plamondon, 1995a, 1995b; Plamondon & Alimi, 1997) e maior tempo para que o 

sistema consiga processar as informações do movimento (Fitts, 1954; Fitts & 

Petersen, 1964), ocorrem para proporcionar melhor controle para a manutenção da 

precisão. 

 Diversos estudos corroboraram a relação inversa entre a geração de 

velocidade e o controle na precisão do movimento (cf. Plamondon & Alimi, 1997; 

Soukoreff & Mackenzie, 2004; Teixeira, 2000). Entretanto, a maioria dos estudos que 

analisou este paradigma utilizou tarefas simples, tais como tocar em dois alvos 

paralelos com uma ponteira (Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964), transportar pinos ou 

discos de um lado para o outro (Fitts, 1954), rodar a mão (Crossman & Goodeve, 

1963/1983) ou mover um mouse clicando em duas barras paralelas (Johnsgard, 

1994; Okazaki et al., 2008b; Pereira & Okazaki, 2008). Ademais, algumas tarefas 

motoras mais complexas não demonstraram obedecer fielmente esta relação inversa 

velocidade-precisão, tais como chute no futebol (Teixeira, 1999), arremesso estilo 

beisebol (Van Den Tillaar & Ettema, 2006) e arremesso no basquetebol (Okazaki & 

Rodacki, 2005). Desta forma, um importante aspecto para ser analisado no 

paradigma da relação velocidade-precisão é sua capacidade de generalização para 

tarefas motoras mais complexas como as esportivas e/ou do cotidiano. 
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 As tarefas motoras complexas também possuem outras particularidades, 

no que diz respeito às estratégias de controle na geração de velocidade e regulação 

do movimento. Por exemplo, quando é objetivado atingir um objeto com máxima 

potência e grande precisão, o tempo da maior velocidade tende a coincidir com 

instante determinante do desempenho (contato com o objeto). Isto foi observado no 

chute no futebol (Anderson & Sidaway, 1994; Teixeira, 1999), arremesso no 

basquetebol (Okazaki et al., 2006; Rodacki et al., 2005), arremesso estilo beisebol 

(Teixeira, 1997), e saque no tênis (Elliott et al., 1989). Tal estratégia é associada com 

a maior precisão, uma vez que no instante em que ocorre a maior velocidade a 

aceleração é igual a zero. Desta forma, menor força e variabilidade são geradas nos 

instantes de maior velocidade permitindo melhor manutenção da precisão no 

movimento. Contudo, nas tarefas que analisaram o paradigma da relação inversa 

(realizando movimentos de toque entre dois alvos paralelos; cf. Fitts, 1954) o tempo 

da maior velocidade ocorreu nas porções mediais do movimento. Esta estratégia 

permite controlar as proporções das fases de aceleração e desaceleração no 

movimento (Mackenzie et al., 1987; Teixeira, 2000). Quando o tempo da maior 

velocidade é antecipado, aumentando a fase de desaceleração, ocorre ênfase na 

precisão do movimento. Ao passo que, quando o tempo da maior velocidade é 

atrasado, ocorre ênfase na geração de velocidade no movimento. Por conseguinte, 

estratégias ímpares na geração de velocidade e na manutenção da precisão estão 

presentes em tarefas motoras simples (unidimensionais, mono-articulares, 

laboratoriais) e complexas (bi- ou tridimensionais, multi-articulares, esportivas). 

Porém, ainda são necessários mais estudos que auxiliem a entender os processos 

de controle na geração de velocidade e na manutenção da precisão em tarefas 

motoras complexas. 

 Outro aspecto que diferencia as tarefas motoras simples das tarefas 

motoras complexas é a restrição total imposta sobre o movimento. Em tarefas 

motoras complexas, além das estratégias de controle adotadas (fonte de restrição 

interna), de forma geral, há mais fontes externas de restrição sobre o movimento 

(objeto, implemento, alvo remoto). Teixeira (1999) demonstrou que a bola (objeto) e 

gol (alvo) são fontes espaciais externas de restrição na tarefa de chute no futebol. 

Em geral, quando manipuladas estas duas fontes de restrição externa, o chute 

 
 
 

110 



 

 

demonstrou ser mais influenciado pelo tamanho do alvo remoto (gol) quando 

comparado à bola (Teixeira, 1999). O arremesso no basquetebol também não 

apresentou modificações com a manipulação no tamanho da bola (Okazaki & 

Rodacki, 2005), entretanto, demonstrou modificações com o aumento na distância 

que diminui a área virtual de passagem da cesta quando o ângulo de lançamento é 

mantido constante (Rodacki et al., 2005). Tarefas simples de tocar em dois alvos 

sucessivos também demonstraram que o segundo alvo é a fonte de restrição 

determinante sobre o movimento (tempo de movimento e de reação) (Short et al., 

1996; Sidaway, 1991). Contudo, ainda não é compreendido o efeito da manipulação 

do tamanho do alvo em tarefas complexas sobre as estratégias de geração da 

velocidade e de manutenção da precisão no movimento.  

 

7.2 Objetivo 

 

 Analisar o efeito do tamanho do alvo, na tarefa de contatar um disco com 

uma manopla em direção a um alvo remoto, sobre as variáveis cinemáticas de 

resposta e de desempenho no movimento.  

 

7.3 Hipóteses 

 

H16 A diminuição no tamanho do alvo resulta em maiores tempo de 

movimento, tempo para contato e tempo após contato manopla-disco. 

 

H17 A restrição imposta pela redução no tamanho do alvo remoto leva a 

menores erro e variabilidade espaciais. 

 

H18 O tempo do maior valor de velocidade é sincronizado com o instante em 

que ocorre o contato manopla-disco. 

 

H19 Menor tamanho do alvo resulta em maior índice de dificuldade que está 

diretamente relacionado ao tempo de movimento, tempo para contato e 

tempo após contato manopla-disco. 
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H20 A redução no tamanho do alvo remoto leva a uma maior fase de 

desaceleração nas articulações (ombro, cotovelo e punho). 

 

7.4 Procedimentos particulares do método 

 

 Foi analisada a tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção 

a um alvo remoto, realizada com máxima velocidade e maior precisão possíveis. 

Análises cinemáticas do resultado (variáveis lineares do disco) e do desempenho 

(variáveis angulares das articulações e lineares da manopla) foram realizadas para 

entender as estratégias de controle motor na geração de velocidade e na 

manutenção da precisão do movimento.  

 Foi utilizada uma distância manopla-disco de 32 cm e uma manopla 

circular com 7,5 cm de diâmetro e massa de 200 g. Esta manopla foi utilizada para 

contatar um disco com massa de 100 g e tamanho de 7,5 cm de diâmetro. O disco 

era direcionado a um alvo remoto com tamanhos de 2, 4, 6, 8 e 10 cm de largura. As 

demais características do arranjo experimental foram descritas na sessão de 

métodos.  

 

7.5  Resultados 

 

7.5.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 A tabela 18 apresentou a estatística descritiva (média e desvio padrão) e 

inferencial (análise de variância com medidas repetidas) das variáveis espaciais e 

temporais de reposta (disco) e desempenho (manopla), em função do tamanho do 

alvo remoto. Maior aceleração da manopla foi verificada no tamanho de alvo de 10 

cm em comparação ao alvo de 6 cm. Entretanto, o tamanho do alvo remoto não 

apresentou efeito sobre as demais variáveis espaciais, tais como precisão (média do 

erro angular), variabilidade (desvio padrão do erro angular), maior velocidade linear 

da manopla, velocidade da manopla no instante de contato manopla-disco e 

aceleração da manopla no instante de contato manopla-disco. O aumento no 
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tamanho do alvo remoto levou a um menor tempo após contato no alvo de 10 cm em 

comparação aos alvos de 2 e 8 cm. O alvo remoto com maior tamanho apresentou 

maior fase de desaceleração e menor fase de desaceleração, no alvo de 10 em 

comparação aos alvos 2 e 6 cm. As demais variáveis temporais não apresentaram 

diferença significante, em função do tamanho do alvo remoto: tempo de movimento, 

tempo para contato, tempo da maior velocidade, diferença entre o tempo para 

contato e o tempo da maior velocidade e tempo da maior aceleração. 

A tabela 19 apresentou a estatística associativa através da análise de 

regressão linear simples entre os índices de dificuldade e algumas variáveis 

temporais no movimento selecionadas. A análise de regressão linear não apresentou 

associação significante entre os índices de dificuldade (ID' e ID'') e as variáveis de 

tempo de movimento (TM), de tempo para contato (Tc) e de tempo após contato 

manopla (Ta). A regressão linear entre o tempo de movimento e índice de dificuldade 

ID' e ID'' apresentou um coeficiente de R2 = 0,098 (p > 0,05) e R2 = 0,100 (p > 0,05), 

respectivamente. A análise entre o tempo para o contato e o índice de dificuldade ID' 

e ID'' apresentou, respectivamente, um coeficiente de R2 = 0,242 (p > 0,05) e R2 = 

0,243 (p > 0,05). A análise entre os índices de dificuldade ID' e ID'' e o tempo após o 

contato demonstrou, respectivamente, coeficientes de R2 = 0,559  (p > 0,05) e de R2 

= 0,561 (p > 0,05). Por conseguinte, as variáveis temporais do tempo de movimento, 

do tempo para o contato e do tempo após o contato não apresentaram associação 

com os índices de dificuldade calculados na tarefa experimental proposta. A figura 6 

apresentou os valores e uma linha de tendência linear de ajuste para os índices de 

dificuldade em função das variáveis temporais selecionadas, em função da 

manipulação no tamanho do alvo remoto. 
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TABELA 18 –  Media, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis de resposta 

(disco) e de desempenho (manopla), em função do tamanho do alvo. 

 

 Tamanho do alvo secundário (cm)  Estatística 

Variáveis 2 4 6 8 10 F1,15 p 

Erro angular absoluto (º) 2,53 
(1,19) 

2,21 
(0,80) 

2,18 
(0,80) 

2,45 
(1,17) 

2,75 
(1,06) 0,96 0,435 

Variabilidade (º) 1,90 
(0,62) 

2,06 
(0,70) 

1,94 
(0,55) 

1,84 
(1,04) 

2,20 
(0,34) 0,68 0,605 

Amplitude de mov. (m) 0,635 
(0,062) 

0,630 
(0,065) 

0,635 
(0,065) 

0,642 
(0,065) 

0,638 
(0,072) 1,93 0,116 

Maior velocidade (m/s) 4,82 
(0,90) 

4,83 
(0,94) 

4,82 
(0,91) 

4,85 
(0,90) 

4,89 
(0,98) 1,26 0,293 

Veloc. no contato (m/s) 4,65 
(1,10) 

4,68 
(1,11) 

4,65 
(1,11) 

4,68 
(1,09) 

4,71 
(1,17) 0,72 0,579 

Maior aceleração (m/s2) 55,36 
(18,15) 

56,08 
(18,97) 

54,98 
(18,30)5 

56,26 
(18,99)

 57,63 
(20,20)3 2,84 0,031 

Acel. no contato (m/s2) 0,31 
(16,89) 

-1,07 
(17,81) 

-0,32 
(16,88) 

-0,53 
(17,05) 

-0,03 
(19,82) 0,55 0,669 

Tempo de movimento (s) 0,327 
(0,121) 

0,315 
(0,131) 

0,326 
(0,124) 

0,331 
(0,122) 

0,314 
(0,129) 2,1 0,089 

Tempo para contato (s) 0,163 
(0,069) 

0,165 
(0,076) 

0,160 
(0,067) 

0,160 
(0,065) 

0,172 
(0,071) 1,47 0,220 

Tempo após contato (s) 0,165 
(0,070)5 

0,142 
(0,070) 

0,156 
(0,076) 

0,166 
(0,072)5 

0,135 
(0,066)14 3,5 0,013 

Tempo da maior veloc. (s) 0,171 
(0,089) 

0,174 
(0,095) 

0,168 
(0,087) 

0,173 
(0,086) 

0,182 
(0,092) 1,95 0,113 

Tempo para contato menos 
tempo da maior veloc. (s) 

-0,009 
(0,022) 

-0,008 
(0,021) 

-0,009 
(0,022) 

-0,009 
(0,022) 

-0,010 
(0,023) 1,30 0,278 

Tempo da maior acel. (s) 0,110 
(0,078) 

0,114 
(0,084) 

0,108 
(0,076) 

0,113 
(0,074) 

0,120 
(0,080) 1,44 0,229 

Fase de aceleração (%) 51,35 
(10,43)5 

54,25 
(11,41) 

51,01 
(11,16)5 

51,58 
(9,82) 

56,62 
(6,78)13 3,35 0,015 

Fase de desaceleração (%) 48,65 
(10,43)5 

45,75 
(11,41) 

48,99 
(11,16)5 

48,42 
(9,82) 

43,38 
(6,78)13 3,35 0,015 

Diferente de 12 cm, 24 cm, 36 cm; 48 cm e 510 cm. 
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TABELA 19 – Valores da regressão linear do tempo de movimento, tempo para 

contato e tempo após contato, em função dos índices de dificuldade 

(ID' e ID'). 

 

Variáveis R R2 F1,3 p Equação de Reta 

ID' x Tempo de movimento 0,314 0,098 0,33 0,607 y = 20,03x - 37,62 

ID'' x Tempo de movimento 0,316 0,100 0,33 0,605 y = 20,99x - 37,98 

ID' x Tempo para contato 0,492 0,242 0,96 0,400 y = 12,86x - 32,52 

ID'' x Tempo para contato 0,493 0,243 0,96 0,398 y = 13,74x - 32,75 

ID' x Tempo após contato 0,748 0,559 3,81 0,146 y = - 17,52x + 154,24 

ID'' x Tempo após contato 0,749 0,561 3,84 0,145 y = - 16,83x + 155,15 

 

 

 
FIGURA 6 – Tempo de movimento (TM), tempo para contato (Tc) e tempo após 

contato (Ta), em função dos índices de dificuldade (ID' e ID''). 
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7.5.2 Variáveis angulares de desempenho (manopla) 

 

 A tabela 20 e a tabela 21 apresentaram, respectivamente, as variáveis 

espaciais e temporais da análise estatística (descritiva e inferencial), em função do 

tamanho do alvo remoto. O aumento no alvo remoto levou à maior amplitude do 

punho entre a condição de alvo 6,5 cm em comparação com a condição de alvo com 

7,5 cm. O aumento no tamanho do alvo remoto também conduziu à maior magnitude 

de velocidade no punho entre na condição 4,5 em relação à condição 7,5 cm. As 

demais variáveis espaciais (ângulo no contato manopla-disco, velocidade no contato 

manopla-disco, maior aceleração e aceleração no contato manopla-disco) e 

temporais (tempo da maior velocidade e tempo da maior aceleração) do movimento 

não apresentaram efeito da manipulação no tamanho do alvo remoto. 
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TABELA 20 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

espaciais de desempenho (articulações), em função do tamanho do 

alvo. 

 

  Tamanho do alvo secundário (cm)  Estatística 

Variável Artic. 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 F1,15 p 

Ombro 127,32 
(7,50) 

127,84 
(8,26) 

126,58 
(7,62) 

128,00 
(8,25) 

127,66 
(9,98) 1,47 0,220 

Cotovelo 105,14 
(18,73) 

105,72 
(17,13) 

106,55 
(18,63) 

105,95 
(19,03) 

105,09 
(19,70) 1,13 0,349 

Â
ng

ul
o 

no
 

co
nt

at
o 

 
(º

) 

Punho 180,03 
(14,76) 

179,66 
(14,23) 

178,67 
(15,27) 

179,56 
(15,19) 

181,61 
(15,66) 1,89 0,122 

Ombro 18,71 
(3,27) 

19,28 
(4,43) 

17,89 
(3,35) 

17,78 
(2,50) 

18,77 
(3,19) 1,31 0,274 

Cotovelo 108,74 
(8,93) 

108,61 
(8,18) 

107,21 
(8,79) 

108,29 
(8,84) 

108,60 
(10,43) 0,67 0,609 

A
m

pl
itu

de
 

an
gu

la
r 

 
(º

) 

Punho 14,70 
(7,26) 

14,78 
(7,47) 

14,60 
(7,31) 

13,45 
(7,01)5 

16,55 
(6,94)4 3,03 0,024 

Ombro 150,98 
(33,52) 

151,90 
(38,72) 

146,24 
(30,45) 

147,38 
(32,37) 

150,74 
(30,53) 0,46 0,764 

Cotovelo 750,01 
(83,00) 

749,80 
(88,87) 

738,69 
(81,91) 

745,05 
(87,92) 

752,20 
(94,86) 1,14 0,343 

M
ai

or
  

V
el

oc
id

ad
e 

(º
/s

) 

Punho 95,74 
(65,51) 

93,31 
(64,17)5 

103,09 
(67,37) 

94,42 
(55,19) 

111,60 
(47,54)2 2,87 0,030 

Ombro 108,63 
(52,92) 

107,68 
(56,94) 

103,99 
(55,27) 

106,38 
(44,61) 

107,94 
(45,27) 0,18 0,944 

Cotovelo 695,25 
(133,56) 

700,08 
(128,56) 

686,37 
(140,40) 

692,45 
(135,10) 

698,88 
(136,42) 1,15 0,340 

V
el

oc
id

ad
e 

no
 c

on
ta

to
  

(º
/s

) 

Punho 27,90 
(75,16) 

30,88 
(90,68) 

39,64 
(87,47) 

32,21 
(77,39) 

26,01 
(92,07) 0,55 0,698 

Ombro 2597,46 
(773,62) 

2619,69 
(819,18) 

2561,91 
(774,34) 

2686,26 
(898,28) 

2616,77 
(808,42) 0,88 0,480 

Cotovelo 7704,91 
(1226,48) 

7775,45 
(1487,33) 

7666,91 
(1349,42) 

7787,41 
(1417,35) 

7884,17 
(1493,12) 1,41 0,241 

M
ai

or
  

ac
el

er
aç

ão
 

(º
/s

2 ) 

Punho 1321,29 
(645,69) 

1350,19 
(644,13) 

1411,04 
(780,44) 

1235,92 
(499,06) 

1326,43 
(512,88) 0,82 0,513 

Ombro 1841,20 
(817,58) 

1866,10 
(941,23) 

1803,24 
(728,33) 

1864,27 
(817,68) 

1869,94 
(949,65) 0,26 0,901 

Cotovelo 3220,78 
(1938,09) 

3005,90 
(2020,86) 

3011,06 
(1917,87) 

3084,43 
(1886,90) 

3038,99 
(2299,11) 0,86 0,490 

A
ce

le
ra

çã
o 

no
 c

on
ta

to
  

(º
/s

2 ) 

Punho -857,59 
(1436,30) 

-889,89 
(1289,03) 

-826,70 
(1452,38) 

-996,36 
(1132,81) 

-880,59 
(1224,94) 0,54 0,704 

Diferente de 12 cm, 24 cm, 36 cm; 48 cm e 510 cm. 
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TABELA 21 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

temporais de desempenho (articulações), em função do tamanho do 

alvo. 

 

  Tamanho do alvo secundário (cm)  Estatística 

Variável Artic. 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 F1,15 p 

Ombro 0,203 
(0,093) 

0,203 
(0,092) 

0,199 
(0,087) 

0,203 
(0,083) 

0,209 
(0,088) 0,57 0,681 

Cotovelo 0,183 
(0,084) 

0,186 
(0,090) 

0,181 
(0,084) 

0,186 
(0,081) 

0,193 
(0,087) 1,38 0,250 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ve

lo
ci

da
de

 (
s)

 

Punho 0,083 
(0,114) 

0,101 
(0,096) 

0,107 
(0,113) 

0,087 
(0,106) 

0,095 
(0,101) 1,98 0,108 

Ombro 0,139 
(0,085) 

0,142 
(0,089) 

0,139 
(0,083) 

0,141 
(0,079) 

0,149 
(0,084) 0,94 0,445 

Cotovelo 0,116 
(0,084) 

0,118 
(0,090) 

0,113 
(0,083) 

0,118 
(0,080) 

0,124 
(0,086) 1,19 0,321 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ac

el
er

aç
ão

 (
s)

 

Punho 0,231 
(0,095) 

0,212 
(0,122) 

0,214 
(0,095) 

0,240 
(0,106)

 0,226 
(0,128)

 0,91 0,463 

Ombro 62,34 
(12,51) 

64,99 
(12,63) 

62,15 
(13,00) 

62,00 
(10,85) 

66,77 
(7,29) 1,90 0,122 

Cotovelo 55,99 
(9,63) 

58,85 
(10,53) 

55,64 
(10,59) 

56,18 
(8,80) 

60,96 
(5,97) 2,78 0,034 

F
as

e 
de

  
ac

el
er

aç
ão

 (
%

) 

Punho 21,43 
(24,08) 

30,15 
(21,47) 

32,37 
(31,59) 

23,09 
(22,25) 

27,71 
(22,65) 2,58 0,046 

Ombro 37,66 
(12,51) 

35,01 
(12,63) 

37,85 
(13,00) 

38,00 
(10,85) 

33,23 
(7,29) 1,90 0,122 

Cotovelo 44,01 
(9,63) 

41,15 
(10,53) 

44,36 
(10,59) 

43,82 
(8,80) 

39,04 
(5,97) 2,78 0,034 

F
as

e 
de

 d
es

ac
el

er
aç

ão
 

(%
) 

Punho 78,57 
(24,08) 

69,85 
(21,47) 

67,63 
(31,59) 

76,91 
(22,25) 

72,29 
(22,65) 2,58 0,046 

Diferente de 12 cm, 24 cm, 36 cm; 48 cm e 510 cm. 
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7.6 Discussão 

 

7.6.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 Estudos que analisaram a relação inversa velocidade-precisão apontam 

que a diminuição no tamanho do alvo resulta em maior restrição espacial (Crosman & 

Goodeve, 1963/1983; Fitts & Petersen, 1964; Woodworth, 1899). Maior restrição 

espacial, através da diminuição no tamanho do alvo, tende a ser compensada por 

aumentos no tempo de movimento quando a tarefa demanda grande velocidade e 

precisão concomitantemente (Fitts, 1954; Meyer et al., 1988; Pereira & Okazaki, 

2008; Plamondon & Alimi, 1997). Este aumento no tempo do movimento permitiria 

vantagens em termos de processamento das informações (Fitts, 1954; Fitts & 

Petersen, 1964), do uso no feedback sensorial (Crossman & Goodeve, 1963/1983; 

Meyer et al., 1982), da redução na geração de ruído no movimento (Meyer et al., 

1988; Schmidt et al., 1978, 1979) e da melhor regulação entre as fases de 

aceleração e de desaceleração no movimento (Zelaznik, 1993). Por conseguinte, foi 

formulada a hipótese (H16) de que a diminuição do tamanho do alvo resultaria em 

maiores tempo de movimento, tempo para contato e tempo após contato, como 

estratégia para a manutenção da precisão. Entretanto, a diminuição no tamanho do 

alvo remoto apenas demonstrou reduzir o tempo após contato (comparando o alvo 

de 10 cm com os alvos de 2 e de 6 cm). Estes resultados refutaram a hipótese H16 e 

foram explicados pela estratégia de controle adotada no movimento. 

 Tarefas que possuem a particularidade de lançar um objeto em direção a 

um alvo parecem não obedecer fielmente às proposições encontradas em 

experimentos com tarefas laboratoriais mais simples. Por exemplo, Teixeira (1999) 

demonstrou que a manipulação da restrição espacial, através da redução do 

tamanho da bola, não modificou as características cinemáticas do chute no futebol. 

Apenas quando o tamanho do alvo remoto (gol) foi manipulado, foi verificada uma 

redução na velocidade linear do pé no instante de contato com a bola. Na tarefa 

utilizada, a regulação do movimento depende das especificações nos parâmetros de 

controle adquiridas através da posição relativa do disco em função do alvo remoto. 

Como o foco visual foi direcionado ao disco, a restrição espacial percebida que o alvo 
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remoto possui pode ter sido transmitida virtualmente ao disco. Ademais, o objetivo da 

tarefa foi direcionar o disco para o centro do alvo remoto. Isto pode ter induzido à 

estratégia de utilizar uma restrição espacial virtual localizada na região mais central 

do disco que garantisse apenas seu direcionamento para o centro do alvo. Ou seja, 

nas condições em que poderiam ser aproveitados os maiores tamanhos de alvos, 

houve praticamente a mesma restrição percebida, e imposta pela estratégia de 

precisão adotada, que resultou em movimentos muito parecidos entre as condições 

analisadas. Isto explica o fato da maioria das variáveis cinemáticas utilizadas para 

descrever o movimento não ter apresentado efeito com a manipulação do alvo 

remoto. Tais resultados estão em conformidade com estudos que manipularam o 

objetivo da tarefa através da ênfase na velocidade ou na precisão do movimento 

(Adam, 1992; Rival et al., 2003) e com os resultados do experimento III. Desta forma, 

também foi refutada a hipótese H17 que previa menor erro e menor variabilidade em 

função da diminuição no tamanho do alvo remoto. Contudo, a redução no tempo 

após contato manopla-disco e as maiores magnitude e fase de aceleração, sugerem 

que, pelo menos no alvo de maior tamanho (10 cm), pode ter havido menor restrição 

sobre o movimento.  

 Apesar da menor restrição sugerida na condição com maior tamanho de 

alvo, a estratégia de tentar sincronizar o tempo da maior velocidade com o instante 

de contato manopla-disco pareceu comum entre as tentativas. Esta estratégia teria 

permitido que, apesar da grande aceleração gerada no movimento (superior a 50 

m/s2), magnitudes inferiores a 1,2 m/s2 ocorressem no instante de contato manopla-

disco. Por conseguinte, foi garantida a precisão do movimento mesmo quando o 

tamanho do alvo remoto foi diminuído. Assim, foi aceita a hipótese H18, que previa a 

estratégia para manutenção da precisão no movimento através da aproximação entre 

o tempo da maior velocidade da manopla e o instante de contato manopla-disco. 

Estes resultados estão em consonância com os estudos que analisaram tarefas 

motoras complexas, como, tais como chute no futebol (Anderson & Sidaway, 1994; 

Teixeira, 1999), arremesso no basquetebol (Okazaki et al., 2006b; Rodacki et al., 

2005), arremesso estilo beisebol (Teixeira, 1997), rebatida (Caljouw et al., 2005) e 

saque no tênis (Elliott et al., 1989). 
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 Outro fator que deve ser levado em consideração é que a diminuição no 

tamanho do alvo remoto gera em maior índice de dificuldade (ID' de 6,95 para 9,27 

bits e ID'' de 7,79 para 10,12 bits). Através deste índice de dificuldade o tempo de 

movimento foi predito em diversas tarefas desempenhadas com grande velocidade e 

precisão, tais como toques sucessivos em alvos alternados utilizando uma ponteira 

(Fitts, 1954), movimentos de rotação angular (Crosman & Goodeve, 1963/1983; 

Meyer et al., 1982, 1988), lançamento de dardo (Kerr & Langolf, 1977) e movimentos 

com mouse (Okazaki et al., 2008b; Perreira & Okazaki, 2008). Por conseguinte, foi 

formulada a hipótese (H19) de que as variáveis temporais da manopla (tempo de 

movimento, para contato e após contato manopla-disco) também seriam preditas 

pelo ID. Dois índices de dificuldade foram calculados na tarefa proposta, 

considerando o ângulo da margem de acerto (ID') e o tamanho do alvo virtual (Tv) 

com a amplitude para contato manopla-disco (ID''). No entanto, os resultados do 

presente estudo demonstraram que os IDs calculados não foram capazes de predizer 

as variáveis de tempo de movimento, de tempo para contato e de tempo após 

contato. Desta forma, foi refutada a hipótese H19 prevendo uma relação direta entre 

estas variáveis temporais selecionadas e os IDs. Estes resultados reforçam a 

proposição de que houve apenas uma restrição virtual projetada sobre o disco em 

função do centro do alvo remoto. Por conseguinte, não foram verificadas 

modificações nas variáveis temporais (tempo de movimento, tempo para contato e 

tempo após contato manopla-disco), mesmo com a modificação nos IDs, em função 

da estratégia de controle adotada para a manutenção da precisão. 

 

7.6.2 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 Como o comportamento linear da manopla é resultado das ações 

angulares das articulações, uma das possibilidades de compreender as estratégias 

de controle utilizadas no movimento é analisar o comportamento das variáveis 

angulares. Em função da maior restrição causada pela diminuição no tamanho do 

alvo remoto, foi levantada a hipótese de que a fase de desaceleração aumentaria nas 

articulações do ombro, do cotovelo e do punho (H20). Entretanto, os resultados do 

presente estudo não verificaram a estratégia do aumento na fase de desaceleração 

 
 
 

121 



 

 

para aumentar a precisão no movimento. Assim, foi refutada a hipótese H20. A 

diminuição no tamanho do alvo apenas demonstrou no punho, com o alvo remoto de 

maior tamanho (10 cm), maiores amplitude angular (comparado com o alvo 8cm) e 

magnitude de aceleração (comparado com o alvo de 4 cm). A ausência de 

modificações, na maioria das variáveis cinemáticas de desempenho das articulações, 

reforça a idéia de que a restrição virtual projetada sobre o disco, para direcioná-lo ao 

centro do alvo remoto, atuou de forma comum entre as diferentes condições de 

tamanho de alvo remoto. 

 

7.7  Conclusão 

 

 A diminuição no tamanho do alvo remoto não demonstrou modificar a 

estratégia de controle da geração de velocidade e da manutenção da precisão no 

movimento. Como existiram duas fontes de restrição espacial (disco e o alvo remoto), 

e o objetivo da tarefa foi lançar o disco para a área central do alvo remoto, apenas a 

região central do disco teria atuado como fonte determinante na restrição do 

movimento. Foi sugerida a estratégia de sincronizar o maior valor de velocidade com 

o instante de contato manopla-disco. Esta estratégia permitiu que, apesar dos 

grandes valores de aceleração gerados no movimento, menores acelerações fossem 

realizadas no instante determinante do desempenho. Por conseguinte, a precisão 

não foi modificada em função dos diferentes tamanhos de alvo remoto.   
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8  EXPERIMENTO V: EFEITO DA MASSA DA MANOPLA 

 

8.1 Introdução 

 

 No comportamento motor, a investigação da distância, do tamanho do alvo 

e do tempo de movimento, tem produzido a formulação de lei e de modelos capazes 

de explicar a relação destas variáveis. Por exemplo, Fitts (1954) estabeleceu uma 

relação linear logarítmica entre um índice de dificuldade (ID = log2 [2 x D / T]) e o 

tempo de movimento. Assim, quanto maior a restrição espacial definida pelo ID, ou 

quanto maior a demanda no controle da precisão do movimento, maior o tempo de 

movimento. Esta relação demonstrou consistência em diversas classes de 

movimentos (Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964; Kvalseth, 1975), em várias 

condições ambientais (Glencross & Barrett, 1989; Hancock et al., 1973; Langolf & 

Hancock, 1975) e movimentos realizados por diferentes segmentos corporais 

(Hoffmann & Sheikh, 1991; Langolf et al., 1976; Meyer et al., 1988). Por conseguinte, 

tornou-se um dos fenômenos mais consistentes na área do comportamento motor, 

conhecido posteriormente como paradigma da relação inversa velocidade-precisão 

(Bootsma et al., 2004; Elliott et al., 2004; Teixeira, 2006). 

 Diversos modelos tentaram explicar este paradigma da relação inversa 

velocidade-precisão através de diferentes mecanismos de controle, como uso do 

feedback, geração de ruído, capacidade limitada de processar informações, 

modulação das fases de aceleração-desaceleração, organização das sinergias 

agonistas-antagonistas no movimento. Os pesquisadores que explicaram a relação 

inversa velocidade-precisão através da informação de feedback apontam que o 

aumento da velocidade permite menor tempo para a utilização do feedback (Beggs & 

Howart, 1972a; Crossman & Goodeve, 1963/1983; Woodworth, 1899). Entretanto, em 

movimentos em que não há tempo para a utilização do feedback, outra fonte de erro 

também contribui para a redução da precisão, isto é, a geração de ruído neural 

(Meyer et al., 1982, 1988; Schmidt et al., 1978, 1979). Este ruído pode ser gerado, 

com o aumento na velocidade, em três níveis diferentes do sistema: processamento 

da informação (níveis superiores de comando), transmissão da informação para o 

sistema efetor e no sistema efetor durante o desempenho do movimento (Schmidt et 
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al., 1978, 1979). No que diz respeito ao processamento de informações, foi proposto 

que a capacidade limitada de processar informações também poderia regular esta 

relação inversa entre velocidade e precisão. Quanto maior a demanda na precisão, 

através de maiores informações para especificar os parâmetros de controle, maior é 

o tempo necessário para processar as informações para controlar o movimento (Fitts, 

1954; Fitts & Petersen, 1964). A relação inversa velocidade-precisão também pode 

ser explicada pela proporção na fase aceleração-desaceleração do movimento 

(Zelaznik, 1993). Ou seja, quando a velocidade é priorizada no movimento, maior 

fase de aceleração ocorre para potencializar a geração de velocidade. Ao passo que, 

para manter a precisão aumenta-se a fase de desaceleração do movimento. 

Entretanto, esta relação inversa velocidade-precisão também é sugerida como uma 

característica inata do sistema (Van Galen & Shomaker, 1992), que emerge em 

função das respostas da musculatura agonista e antagonista que atuam no 

movimento (Plamondon, 1995a; Plamondon & Alimi, 1997). Estes modelos auxiliaram 

na compreensão geral de algumas estratégias de controle na geração da velocidade 

e na manutenção da precisão dos movimentos. Contudo, ainda existem diversas 

lacunas não contempladas no paradigma da relação velocidade-precisão. 

 Considerando que as forças ambientais agindo sobre o sistema efetor 

podem ter grande influência sobre o movimento (Pfann et al., 2002; Sherwood et al., 

1988; Southard, 1998), torna-se necessário analisar o efeito da inércia sobre as 

estratégias de controle utilizadas para a geração de velocidade e manutenção da 

precisão no movimento (Desmurget et al., 1997; Smeets et al., 1995; Smits-

Engelsman et al., 2006). Por exemplo, o aumento da inércia no arremesso estilo 

boliche, através de acréscimos de massas nos segmentos do braço, foi capaz de 

mudar o movimento para um novo padrão de coordenação e controle (Southard, 

1998). Arremessos com máxima potência simulados por computador, através de 

modelos de ativação muscular, demonstraram que o aumento da massa dos 

segmentos também modifica a seqüência e o padrão de ativação dos músculos 

(Chowdhary & Challis, 2001). Na tarefa de extensão de cotovelo em direção a um 

alvo espacial, o aumento na carga inercial diminuiu a variabilidade dos pontos finais e 

a velocidade do impulso inicial, além de modificar a taxa de ativação em alvos 

menores. Contudo, a manipulação da inércia não modificou a ativação muscular em 
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alvos maiores (Khan et al., 1999). Movimentos de rotação interna de ombro, 

acrescidos de carga inercial, para relembrar um posicionamento alvo, apresentaram 

maior erro variável, mas sem diferença no erro constante e absoluto; além de menor 

geração de velocidade (Brindle et al., 2006). Quando a massa da bola no arremesso 

do basquetebol foi aumentada, as crianças foram capazes de desempenhar o 

lançamento apenas com modificações nos parâmetros de controle no movimento 

(Okazaki & Rodacki, 2005). No entanto, ainda não são claros os efeitos da inércia de 

movimento sobre a regulação do movimento. Ademais, a análise do efeito da inércia 

de movimento no paradigma da relação inversa velocidade-precisão não tem sido 

foco de estudo dos pesquisadores.  

 Outro aspecto a ser destacado nas análises realizadas para entender o 

paradigma velocidade-precisão diz respeito às tarefas utilizadas nos experimentos. A 

maioria dos experimentos que analisou a relação inversa velocidade-precisão foi 

limitada a tarefas simples, tais como tocar em alvos paralelos (Fitts, 1954; Fitts & 

Petersen, 1964; Kvalseth, 1975), movimentos de rotação de uma articulação (Corcos 

et al., 1988; Crosman & Goodeve, 1963/1983; Meyer et al., 1982, 1988), movimentos 

com o mouse (Johnsgard, 1994, Okazaki et al., 2008b; Pereira & Okazaki, 2008). 

Ademais, em algumas tarefas motoras complexas a relação inversa velocidade-

precisão parece não ocorrer como nas tarefas laboratoriais normalmente utilizadas 

(Okazaki et al., 2006c; Teixeira, 1999; Van Den Tillaar & Ettema, 2006). Desta forma, 

mais estudos que contemplem tarefas motoras complexas, como as esportivas ou do 

cotidiano, devem ser investigadas para melhor entendimento dos processos 

concernentes ao paradigma da relação inversa velocidade-precisão. Além disso, os 

estudos devem explorar mais as estratégias de controle verificadas por meio das 

ações no desempenho do movimento, uma vez que a maioria dos estudos 

conduzidos para entender a relação inversa velocidade-precisão tem utilizado 

apenas medidas de resultados para fundamentar suas inferências.  
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8.2 Objetivo 

 

 Analisar o efeito da massa da manopla, na tarefa de contatar um disco 

com uma manopla em direção a um alvo remoto, sobre as variáveis cinemáticas de 

resposta e de desempenho no movimento.  

 

8.3 Hipóteses 

 

H21 O aumento na massa da manopla resulta em maiores erro e variabilidade. 

 

H22 O aumento na massa da manopla resulta em maiores tempos de 

movimento, tempo para contato e tempo para contato manopla-disco.  

 

H23 O tempo do maior valor de velocidade é sincronizado com o instante de 

contato manopla-disco. 

 

H24  Maior fase de aceleração é verificada com o aumento na massa da 

manopla. 

  

H25  Maior fase de aceleração é verificada nas articulações (ombro, cotovelo e 

punho) com o aumento na massa da manopla. 

 

8.4 Procedimentos particulares do método 

 

 Foi analisada a tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção 

a um alvo remoto, realizada com máxima velocidade e maior precisão possíveis. 

Analises cinemáticas do resultado (variáveis lineares do disco) e do desempenho 

(variáveis angulares das articulações e lineares da manopla) foram realizadas para 

entender as estratégias de controle motor na geração de velocidade e na 

manutenção da precisão do movimento.  

 Foi utilizada uma distância manopla-disco de 32 cm e uma manopla 

circular com 7,5 cm de diâmetro e massas de 200, 300, 400, 500 e 600 g. Esta 
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manopla foi utilizada para contatar um disco com massa de 100 g e tamanho de 7,5 

cm de diâmetro. O disco era direcionado a um alvo remoto com tamanhos de 10 cm 

de comprimento. As demais características do arranjo experimental foram descritas 

na sessão de métodos.  

 

8.5  Resultados 

 

8.5.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 A tabela 22 apresentou a estatística descritiva (média e desvio padrão) e 

inferencial (análise de variância com medidas repetidas) das variáveis espaciais e 

temporais de reposta (disco) e desempenho (manopla), em função da massa da 

manopla. A amplitude linear diminuiu com o acréscimo na massa da manopla, no 

qual a manopla de 200 g apresentou menor amplitude em relação às manoplas de 

400 e de 600 g. O acréscimo na massa da manopla levou a uma menor geração de 

velocidade, sendo menor na massa de 600 g do que nas demais (200 - 500 g), e a 

manopla de 200 g apresentou maior velocidade que as manoplas de 400, de 500 e 

de 600 g. Esta diminuição da magnitude da velocidade decorrente do aumento na 

massa da manopla também resultou em menores velocidades no instante de contato 

manopla-disco. No qual, a manopla de 200 g apresentou maior velocidade no contato 

manopla-disco em comparação à manopla 400, 500 e 600 g; e a manopla de 600 g 

apresentou menor velocidade no contato em relação às manoplas 200, 300 e 500 g. 

Foi verificada também uma redução na magnitude da aceleração, em função do 

aumento na massa da manopla. A manopla de 600 g apresentou menor aceleração 

em relação às manoplas 200, 300 e 400 g, ao passo que, a manopla 200 g 

demonstrou maior aceleração comparada às demais manoplas. Contudo, não houve 

efeito da massa sobre as demais variáveis espaciais: erro angular absoluto, desvio 

padrão do erro angular absoluto, maior velocidade, velocidade no contato e 

aceleração no contato. 
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TABELA 22 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis de resposta 

(disco) e de desempenho (manopla), em função da massa da 

manopla. 

 

 Massa da manopla (g)  Estatística 

Variáveis 200 300 400 500 600 F1,15 p 

Erro angular absoluto (º) 2,586 
(1,01) 

3,021 
(1,07) 

2,932 
(0,95) 

2,498 
(0,92) 

2,345 
(1,41) 1,30 0,279 

Variabilidade (º) 2,405 
(0,86) 

2,143 
(0,74) 

2,360 
(1,02) 

2,223 
(0,95) 

1,944 
(0,54) 1,02 0,401 

Amplitude de mov. (m) 
0,604 
(0,045)

35 
0,590 
(0,044) 

0,582 
(0,050)

1 
0,598 
(0,045) 

0,581 
(0,051)

1 5,02 0,001 

Maior velocidade (m/s) 
5,20 

(0,34)
345 

5,03 
(0,42)

5 
4,86 

(0,58)
51 

4,88 
(0,50)

51 
4,67 

(0,54)
1234 16,90 0,0001 

Veloc. no contato (m/s) 
5,14 

(0,38)
345 

4,99 
(0,45)

5 
4,80 
(0,62)

1 
4,84 

(0,53)
15 

4,62 
(0,56)

124 14,63 0,0001 

Maior aceleração (m/s2) 
65,56 

(6,51)
2345 

60,67 
(6,29)

15 
58,96 
(8,19)

15 
57,29 
(7,75)

1 
52,69 
(8,92)

123 17,53 0,0001 

Acel. no contato (m/s2) -9,08 
(12,38) 

-9,59 
(10,36) 

-7,65 
(11,07) 

-8,24 
(10,30) 

-9,54 
(10,93) 0,42 0,791 

Tempo de movimento (s) 0,215 
(0,031) 

0,212 
(0,027) 

0,210 
(0,031) 

0,216 
(0,023) 

0,234 
(0,043) 2,26 0,072 

Tempo para contato (s) 0,121 
(0,019) 

0,123 
(0,022) 

0,121 
(0,032) 

0,124 
(0,014) 

0,133 
(0,021) 1,59 0,188 

Tempo após contato (s) 0,093 
(0,025) 

0,083 
(0,012)

5 
0,088 
(0,018) 

0,092 
(0,014) 

0,100 
(0,030)

2 2,60 0,045 

Tempo da maior veloc. (s) 0,117 
(0,018) 

0,119 
(0,023) 

0,117 
(0,030) 

0,120 
(0,013) 

0,129 
(0,020) 1,67 0,168 

Tempo para contato menos 
tempo da maior veloc. (s) 

0,005 
(0,005) 

0,005 
(0,005) 

0,004 
(0,006) 

0,004 
(0,006) 

0,005 
(0,006) 0,52 0,717 

Tempo da maior acel. (s) 0,061 
(0,019) 

0,060 
(0,023) 

0,053 
(0,032) 

0,056 
(0,016) 

0,064 
(0,023) 1,22 0,309 

Fase de aceleração (%) 54,91 
(7,12) 

55,82 
(6,31) 

55,21 
(7,95) 

55,38 
(4,17) 

55,58 
(5,53) 0,148 0,963 

Fase de desaceleração (%) 45,09 
(7,12) 

44,18 
(6,31) 

44,79 
(7,95) 

44,62 
(4,17) 

44,42 
(55,53) 0,148 0,963 

Diferente de 1200 g, 2300 g, 3400 g, 4500 g e 5600 g. 
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 O tempo após contato manopla-disco demonstrou efeito do aumento na 

massa da manopla, no qual a manopla 300 g apresentou menor tempo após contato 

comparada à manopla 600 g. As demais variáveis temporais não apresentaram efeito 

da manipulação da massa da manopla: tempo de movimento, tempo para contato, 

tempo da maior velocidade, diferença entre o tempo para contato manopla-disco e o 

tempo da maior velocidade, e tempo da maior aceleração. 

 

8.5.2 Variáveis angulares de desempenho (manopla) 

 

 A tabela 23 e a tabela 24 apresentaram, respectivamente, as variáveis 

espaciais e temporais da análise estatística (descritiva e inferencial), em função da 

massa da manopla. A manipulação na massa da manopla proporcionou maior 

amplitude de movimento nas manoplas 200 e 600 g em comparação à manopla 400 

g. O aumento na massa da manopla levou a menor magnitude da velocidade gerada 

no cotovelo, na manopla 600 g em comparação à manopla 200, 300 e 400 g. A 

magnitude da velocidade no punho também diminuiu, no qual a manopla 400 g 

apresentou menor velocidade em comparação à manopla 200 g. Esta redução na 

geração de velocidade proporcionou menor velocidade no instante de contato 

manopla-disco. O cotovelo apresentou redução na velocidade no contato manopla-

disco na manopla 600 g em comparação à manopla 200, 300 e 400 g. Ao passo que, 

o punho apresentou menor velocidade no contato manopla-disco na manopla 400 g 

em comparação à manopla 200 e 600 g. 

 O acréscimo na massa da manopla reduziu a magnitude da aceleração do 

cotovelo da manopla 600 g em comparação à manopla 200, 300 e 400 g, e da 

manopla 500 g em relação à manopla 200 e 300 g. A aceleração no instante de 

contato manopla-disco também foi reduzida, em função do acréscimo na massa da 

manopla, no ombro e no cotovelo. Nos quais, as acelerações, no contato manopla-

disco, foram menores nas manoplas 600 g em comparação às manoplas 200 g. O 

acréscimo na massa da manopla também atrasou o instante em que o tempo da 

maior velocidade do punho ocorreu, no qual a manopla 600 g apresentou maior 

atraso no instante da maior velocidade em comparação à manopla 200 g. 
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TABELA 23 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

espaciais de desempenho (articulações), em função da massa da 

manopla. 

 
 Massa da manopla (g) Estatística 

Variável Artic. 200 300 400 500 600 F1,15 p 

Ombro 127,42 
(6,90) 

127,01 
(5,95) 

126,58 
(6,66) 

126,12 
(7,47) 

125,75 
(8,27) 1,34 0,264 

Cotovelo 111,81 
(11,54)

5 
113,07 

(11,21) 
112,52 
(11,39)

5 
114,80 

(13,06) 
116,07 
(13,90)

13 4,10 0,005 

Â
ng

ul
o 

no
 c

on
ta

to
 

(º
) 

Punho 182,36 
(17,26) 

181,93 
(15,80) 

182,66 
(13,58) 

181,76 
(15,38) 

181,95 
(15,25) 0,01 0,981 

Ombro 19,17 
(4,32) 

18,88 
(1,97) 

18,39 
(3,19) 

17,48 
(2,98) 

17,65 
(2,98) 2,32 0,066 

Cotovelo 104,57 
(7,19) 

104,14 
(6,08) 

102,84 
(8,58) 

103,61 
(7,89) 

101,44 
(5,93) 2,47 0,053 

A
m

pl
itu

de
 

an
gu

la
r 

(º
) 

Punho 17,92 
(8,62)

3 
15,58 

(8,77) 
14,07 
(7,17)

16 
17,10 

(8,11) 
17,99 
(8,19)

3 4,82 0,001 

Ombro 163,89 
(35,22) 

164,64 
(15,66) 

162,72 
(24,94) 

158,46 
(22,02) 

155,95 
(21,92) 0,87 0,486 

Cotovelo 760,41 
(48,79)

5 
754,64 
(43,83)

5 
749,00 
(56,93)

5 
740,66 

(37,57) 
719,67 
(38,21)

123 8,06 0,0001 

M
ai

or
  

V
el

oc
id

ad
e 

(º
/s

) 

Punho 151,32 
(66,47)

3 
126,19 

(69,21) 
120,82 
(60,11)

1 
145,37 

(58,84) 
136,34 

(57,88) 2,78 0,034 

Ombro 127,23 
(45,87) 

135,56 
(35,85) 

133,76 
(35,37) 

125,48 
(43,75) 

127,36 
(41,15) 1,08 0,373 

Cotovelo 746,94 
(40,29)

5 
743,88 
(38,43)

5 
737,66 
(49,50)

5 
727,90 

(34,02) 
709,20 
(35,09)

123 7,75 0,0001 

V
el

oc
id

ad
e 

 n
o 

co
nt

at
o 

(º
/s

) 

Punho 97,66 
(91,69)

3 
71,56 
(98,94) 

58,36 
(90,47)

14 
99,32 
(84,38)

3 
83,70 
(88,41) 4,39 0,003 

Ombro 2888,37 
(779,05) 

2915,29 
(469,99) 

2889,95 
(481,60) 

2865,92 
(583,84) 

2713,33 
(539,02) 1,70 0,160 

Cotovelo 7974,20 
(810,52)

45 
7843,98 
(853,65)

45 
7711,89 

(931,16)
5 

7429,69 
(726,14)

12 
7153,28 
(857,64)

123 18,65 0,0001 

M
ai

or
  

 a
ce

le
ra

çã
o 

(º
/s

2 ) 
 

Punho 1844,45 
(847,77) 

1672,35 
(764,58) 

1679,55 
(1044,46) 

1875,83 
(764,35) 

1615,02 
(542,45) 0,61 0,655 

Ombro 1894,46 
(1072,54)

5 
1801,56 

(876,40) 
1763,67 

(941,19) 
1810,23 

(1053,56) 
1578,07 
(1029,58)

1 3,05 0,023 

Cotovelo 1778,44 
(1521,57)

5 
1524,44 

(1440,29) 
1481,37 

(1552,97) 
1529,66 

(1469,01) 
1181,98 
(1411,38)

1 4,31 0,003 

A
ce

le
ra

çã
o 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

2 ) 

Punho -1308,61 
(1002,63) 

-1260,43 
(763,86) 

-864,85 
(1035,65) 

-1161,47 
(1037,83) 

-898,88 
(1080,57) 1,92 0,117 

Diferente de 1200 g, 2300 g, 3400 g, 4500 g e 5600 g.  

 
 
 

130 



 

 

TABELA 24 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

temporais de desempenho (articulações), em função da massa da 

manopla. 

 

  Massa da manopla (g)  Estatística 

Variável Artic. 200 300 400 500 600 F1,15 p 

Ombro 0,149 
(0,019) 

0,148 
(0,022) 

0,144 
(0,032) 

0,148 
(0,017) 

0,149 
(0,034) 0,13 0,967 

Cotovelo 0,130 
(0,018)

 0,131 
(0,023) 

0,128 
(0,029)

 0,132 
(0,014) 

0,140 
(0,021)

 1,34 0,264 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ve

lo
ci

da
de

 (
s)

 

Punho 
0,063 
(0,048)

5 
0,072 
(0,044) 

0,076 
(0,059) 

0,082 
(0,049) 

0,093 
(0,055)

1 
2,72 0,037 

Ombro 0,090 
(0,021) 

0,091 
(0,023) 

0,087 
(0,033) 

0,091 
(0,019) 

0,098 
(0,024) 1,24 0,301 

Cotovelo 0,061 
(0,018) 

0,063 
(0,022) 

0,060 
(0,029) 

0,063 
(0,014) 

0,070 
(0,020) 1,20 0,316 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ac

el
er

aç
ão

 (
s)

 

Punho 0,126 
(0,086)

 0,151 
(0,088) 

0,139 
(0,084)

 0,119 
(0,088) 

0,150 
(0,083)

 0,75 0,559 

Ombro 70,14 
(9,64) 

70,21 
(8,09) 

68,71 
(9,87) 

68,70 
(7,77) 

64,07 
(13,11) 1,89 0,123 

Cotovelo 61,24 
(7,71) 

61,57 
(6,01) 

60,61 
(8,07) 

61,18 
(5,01) 

60,29 
(5,85) 0,341 0,849 

F
as

e 
de

  
ac

el
er

aç
ão

 (
%

) 

Punho 30,19 
(22,15) 

33,27 
(19,13) 

34,95 
(24,88) 

36,77 
(20,74) 

39,73 
(22,85) 1,51 0,211 

Ombro 29,86 
(9,64) 

29,79 
(8,09) 

31,29 
(9,87) 

31,30 
(7,77) 

35,93 
(13,11) 1,89 0,123 

Cotovelo 38,76 
(7,71) 

38,43 
(6,01) 

39,39 
(8,07) 

38,82 
(5,01) 

39,71 
(5,85) 0,341 0,849 

F
as

e 
de

  
de

sa
ce

le
ra

çã
o 

(%
) 

Punho 69,81 
(22,15) 

66,73 
(19,13) 

65,05 
(24,88) 

63,23 
(20,74) 

60,27 
(22,85) 1,51 0,211 

Diferente de 1200 g, 2300 g, 3400 g, 4500 g e 5600 g. 
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8.6 Discussão 

 

8.6.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 O aumento na massa da manopla demanda maior geração de força para 

iniciar o movimento. Assim, segundo os modelos de variabilidade de impulso (Meyer 

et al., 1982; Schmidt et al., 1978, 1979), de sub-movimentos otimizados (Meyer et al., 

1988; Okazaki et al., 2008), e da teoria cinemática (Plamondon, 1995, 1997; 

Plamondon & Alimi, 1997), maior erro e variabilidade seriam verificados nas 

condições com maior massa na manopla (hipótese H21), uma vez que o aumento na 

geração de força resulta em maior variabilidade de resposta no movimento (Schmidt 

et al., 1978, 1979). Porém, o presente experimento não verificou alteração no erro e 

na variabilidade do movimento, em função da manipulação da massa da manopla. 

Esta manutenção na precisão do movimento refutou a hipótese H21 e foi explicada 

pela maior estabilidade proporcionada pela massa da manopla e pelas estratégias de 

controle utilizadas na geração de velocidade e na manutenção da precisão. 

 Um aspecto positivo para a manutenção da precisão, com a manipulação 

da inércia, é a maior estabilidade de movimento proporcionada pelo aumento da 

massa na manopla. Mesmo que o acréscimo na massa da manopla proporcione 

aumento na resistência para iniciar o movimento, os níveis de força necessários para 

vencer esta força inercial para fora da trajetória desejada durante o movimento (erro 

perpendicular à direção do alvo remoto) deveriam ter magnitudes ainda maiores que 

em condições com manoplas mais leves. Este aumento na massa da manopla 

também reduziu a magnitude da velocidade, a velocidade no instante de contato e a 

magnitude da aceleração. Estes resultados pareceram estar em congruência com o 

princípio muscular da relação inversa entre a geração de força e de velocidade (Fenn 

& Marsh, 1935; Hill, 1938; Patterson & Moreno, 1990). Assim, o sistema aumentou a 

produção de força para vencer a resistência do aumento da inércia da manopla, mas 

teve o detrimento na geração de velocidade e de aceleração no movimento. Contudo, 

esta troca entre a produção de força e a geração de velocidade não resultou em 

menor precisão no movimento. Uma compensação entre a maior variabilidade que 

resultaria desta produção de força e a redução nesta variabilidade por meio da menor 
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geração de velocidade foi sugerida para auxiliar no controle da precisão do 

movimento. Estes resultados estão em consonância com o estudo de Khan e 

colaboradores (1999) que verificaram a redução na velocidade (do impulso inicial) e 

da variabilidade de resposta em função do aumento na carga inercial, sugerindo 

maior estabilidade para o movimento. Em função desta esperada redução na 

velocidade do movimento com o acréscimo na massa da manopla, foi levantada a 

hipótese (H22) de que maiores tempo de movimento, tempo para contato e tempo 

após contato, ocorreriam com o acréscimo na massa da manopla. Todavia, apenas 

foi verificado efeito da massa da manopla sobre o tempo após contato, com maior 

tempo na manopla de 600 g em comparação com a de 300 g. Por conseguinte, a 

manipulação da inércia não demonstrou efeito sobre a maioria das condições e das 

variáveis temporais lineares da manopla. Esta consistência na estrutura temporal do 

movimento refutou a hipótese H22 e foi sugerida como estratégia utilizada para o 

controle da precisão através da regulação do tempo da maior velocidade e das fases 

de aceleração e de desaceleração no movimento.  

 Uma estratégia sugerida para o controle da geração de velocidade e a 

manutenção da precisão é a regulação entre o tempo do maior valor de velocidade e 

o instante determinante no desempenho (Elliott et al., 1989; Okazaki, 2006; Okazaki 

et al., 2006; Teixeira, 1999), pois no instante em que ocorre o maior valor de 

velocidade a variabilidade do movimento seria reduzida em função da menor geração 

de aceleração (Schmidt et al., 1978, 1979). Desta forma, mesmo com a grande 

magnitude de aceleração gerada no movimento (entre 52,69 e 65,56 m/s2), a 

aceleração no instante de contato manopla disco foi reduzida (~ 9 m/s2). Tal 

estratégia de controle foi sugerida (hipótese H23) e aceita, para auxiliar a explicar a 

produção de um movimento rápido e preciso. Esta estratégia também foi sugerida 

para auxiliar o controle da precisão no movimento de tarefas como o arremesso no 

basquetebol (Okazaki et al., 2006; Okazaki & Rodacki, 2005), o chute do futebol 

(Teixeira, 1999), a rebatida do saque no tênis (Elliott et al., 1999) e a rebatida 

(Caljouw et al., 2005). A consistência na estrutura temporal do movimento aponta 

esta mesma estratégia de controle entre as diferentes condições de massa na 

manopla, além da manutenção na proporção entre as fases de aceleração e de 

desaceleração.  
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 Foi sugerido que a regulação da troca velocidade-precisão no movimento 

poderia ser realizada por meio da proporção entre as fases de aceleração e de 

desaceleração (Mackenzie et al., 1987; Teixeira, 2000). Quando grande velocidade 

fosse requisitada, haveria aumento na fase de aceleração do movimento. Ao passo 

que, o aumento na precisão demandaria maior fase de desaceleração. Como o 

acréscimo na massa da manopla necessita de maior força para vencer a maior 

inércia da manopla, foi levantada a hipótese (H24) de que as maiores cargas 

inerciais exigiram maior tempo para acelerar o movimento. Este aumento, contudo, 

não foi verificado na fase de aceleração do movimento com o acréscimo na massa 

da manopla, refutando, assim, a hipótese H24. Desta forma, foi sugerido que o 

sistema adotou a estratégia de manter a proporção entre as fases de aceleração e de 

desaceleração no movimento para garantir a precisão no movimento entre as 

diferentes condições analisadas. Esta estratégia está em consonância com o modelo 

de deslizamento da aceleração de Zelaznik (1993). Segundo este modelo, a relação 

velocidade-precisão apenas seria modificada se houvesse alteração no instante em 

que as forças de aceleração-desaceleração (fases do movimento) fossem alteradas. 

Como a estrutura temporal foi mantida praticamente sem alterações com o acréscimo 

na massa da manopla, não foi modificada a precisão entre as condições analisadas. 

Desta forma, esta manutenção na proporção entre as fases de aceleração e de 

desaceleração pode ter auxiliado na manutenção da precisão, mesmo com o 

aumento na massa da manopla.  

 

8.6.2 Variáveis angulares de desempenho (manopla) 

 

 A organização espaço-temporal das articulações do ombro, do cotovelo e 

do punho resulta no comportamento linear da manopla. Desta forma, as estratégias 

utilizadas na regulação do movimento de cada articulação também auxiliaram no 

entendimento das estratégias de controle no movimento. O aumento na massa da 

manopla resultou em diversas modificações nas variáveis angulares do ombro, do 

cotovelo e do punho. Houve aumento no ângulo do cotovelo no instante de contato 

manopla-disco. A diminuição na magnitude da velocidade linear foi decorrente da 

redução na velocidade angular do cotovelo e do punho, enquanto a menor 
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velocidade no instante de contato manopla-disco ocorreu, principalmente, através da 

redução na velocidade angular do cotovelo. A maior aceleração linear diminuiu, 

principalmente, em função da redução na aceleração da articulação do cotovelo. 

Entretanto, a aceleração linear no contato manopla-disco e o tempo da maior 

velocidade linear permaneceram sem efeito da massa da manopla, em função da 

diminuição na aceleração angular no contato do ombro e do cotovelo, e da redução 

no tempo da maior aceleração angular do punho, respectivamente. Também, não 

houve efeito da massa da manopla sobre as fases de aceleração e de desaceleração 

das articulações. Estes resultados reforçam a idéia da estratégia de precisão adotada 

através da manutenção da proporção nas fases de aceleração e de desaceleração, 

em função da massa da manopla. Assim, foi refutada a hipótese H25 que previu 

aumentos na fase de aceleração em função do aumento na massa da manopla. 

 

8.7 Conclusão 

 

 O aumento na massa da manopla não demonstrou modificar o erro e a 

variabilidade do movimento. Contudo, foi verificada menor aceleração, velocidade e 

velocidade no instante de contato manopla-disco com o acréscimo na massa da 

manopla. Foi sugerido que o sistema aproveitou a maior estabilidade proporcionada 

pelo aumento na massa da manopla, manteve a estrutura temporal do movimento 

para sincronizar o instante de menor aceleração com o tempo de contato manopla-

disco, e para garantir a proporção entre as fases de aceleração e de desaceleração 

no movimento. 
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9 EXPERIMENTO VI: EFEITO DA MASSA DO DISCO 

 

9.1 Introdução 

  

 Um dos fenômenos mais consistentes e investigados em comportamento 

motor é a relação inversa entre a geração de velocidade e a manutenção da precisão 

(Bootsma et al., 2004; Elliott et al., 2004; Teixeira, 2006). Esta relação estabelece 

que quando há necessidade de maior precisão para desempenhar um movimento 

direcionado a um alvo, há uma redução na velocidade de movimento. Por outro lado, 

quando se deseja obter maior velocidade, há detrimento na precisão do movimento 

(Fitts, 1954; Woodworth, 1899). A explicação para esta relação inversa foi realizada 

com base na diminuição do tempo para a utilização do feedback para regular o 

movimento (Beggs & Howart, 1970, 1972a; Crossman & Goodeve, 1963/1983; Meyer 

et al., 1982), na maior produção de ruído quando a velocidade é aumentada (Meyer 

et al., 1988; Schmidt et al., 1978, 1979), na diminuição da fase de desaceleração 

quando a velocidade é aumentada (modulação entre as fases de aceleração e de 

desaceleração; Zelaznik, 1993), na capacidade limitada de processar informações 

(Fitts, 1954; Fitts & Petersen, 1964), e na característica inata do sistema que emerge 

nas respostas da musculaturas agonistas e antagonistas (Plamondon, 1995; 

Plamondon & Alimi, 1997). Esta relação inversa foi analisada com diferentes grupos 

musculares, como: extensão de cotovelo (Kerr & Langolf, 1977; Khan et al., 1999), 

flexão de cotovelo (Corcos et al., 1988), rotação de punho (Write & Meyer, 1983), 

movimento dos pés (Hoffman, 1991), movimento da cabeça (Andres & Hartung, 

1989); também com diferentes tipos de tarefas, como: toques sucessivos (Fitts & 

Petersen, 1964), transferência de objetos (Fitts, 1954), arremessos de dardo (Kerr & 

Langol, 1977), movimentos com mouse (Okazaki et al., 2008b; Pereira & Okazaki, 

2008); e, com diferentes populações, como: crianças (Jones, 1991), adolescentes 

(Wallace et al., 1978), adultos (Okazaki et al., 2008b), idosos (Welford, 1969). 

Entretanto, ainda não é conhecido o efeito das forças de impacto no movimento 

sobre as estratégias de controle na geração de velocidade e na manutenção da 

precisão no movimento. 

 
 
 

136 



 

 

 Estudos prévios, em tarefas de contatar dois alvos espaciais, sugerem a 

estratégia de organização no movimento que explora o impacto com o alvo como um 

mecanismo passivo de controle para desacelerar o movimento (Adam et al., 1997; 

Biegstraaten et al., 2003; Guiard, 1997). Esta estratégia permite que maior geração 

de velocidade e de força, além de maiores fases de aceleração, ocorra antes do 

instante determinante do desempenho, pois as forças resultantes do impacto 

auxiliam na desaceleração do movimento (Adam et al., 1997). Outros estudos que 

analisaram movimentos como o movimento de rebatida (Caljow et al., 2005) e o 

movimento de saque no tênis (Elliott et al., 1989) têm corroborado essa proposição. 

Caljouw e colaboradores (2005) sugeriram que o desempenho na rebatida foi 

determinado por duas variáveis que restringiram o controle do movimento, uma 

temporal (percepção-ação) e outra do impacto (movimento). Elliott, Marsh e Overheu 

(1989) verificaram no saque do tênis uma antecipação do maior valor de velocidade 

em relação ao contato raquete-bola, devido à preparação do sistema para o impacto 

eminente. Por conseguinte, o impacto também demonstrou ser fonte de restrição 

atuante no sistema. Entretanto, há poucos estudos que analisaram o efeito do 

impacto sobre o controle de movimentos. Ademais, como a maior variabilidade 

espacial de resposta está associada ao aumento na velocidade (Meyer et al., 1982; 

1988; Schmidt et al., 1978, 1979), proporcionada em situações com maiores forças 

de impacto para desacelerar o movimento (Adam et al., 1997; Biegstraaten et al., 

2003), temos características opostas ocorrendo concomitantemente, as quais 

deverão ser reguladas e compensadas pelo sistema. Dessa forma, torna-se 

importante conhecer o efeito do impacto sobre as estratégias de controle no 

movimento. Além disso, pouca atenção foi voltada para a análise de tarefas 

complexas (bidimensionais, multi-articulares, com mais de uma fonte de restrição 

espacial, etc.) que possuem o impacto como fonte de restrição. 

 Algumas tarefas complexas, na qual um objeto deve ser contatado por 

outro para ser lançado em direção a um alvo, não demonstraram obedecer 

estritamente a relação inversa velocidade-precisão (Okazaki et al., 2006; Teixeira, 

1999; Van Den Tillaar & Ettema, 2006). Por exemplo, Teixeira (1999) demonstrou 

que a maior demanda na precisão, através da diminuição do tamanho da bola, não 

demonstrou efeito sobre o chute no futebol. Apenas quando a restrição na demanda 
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da precisão foi aumentada, através da diminuição do tamanho do gol, houve redução 

na velocidade linear do pé no instante de contato com a bola. Contudo, a maior 

geração de velocidade pode resultar em menor precisão em algumas tarefas 

complexas (Chow et al., 2003; Kerr & Langolf, 1977). Por exemplo, Chow e 

colaboradores (2003) demonstraram que o primeiro saque no tênis, que resulta em 

maior impacto e geração de velocidade, apresentou maior deslocamento para frente 

da raquete e maior velocidade (vertical e lateral) da raquete antes do contato 

raquete-bola. Porém, em função da escassez de estudos com tarefas motoras 

complexas ainda não é entendido o controle na geração de velocidade e na 

manutenção da precisão nestas tarefas.  

 

9.2 Objetivo 

 

 Analisar o efeito da massa do disco, na tarefa de contatar um disco com 

uma manopla em direção a um alvo remoto, sobre as variáveis cinemáticas de 

resposta e de desempenho no movimento.  

 

9.3 Hipóteses 

 

H26 O aumento na massa do disco resulta em maiores erro e variabilidade. 

 

H27 O aumento na massa do disco leva a maior geração de velocidade e de 

aceleração no movimento. 

 

H28 O tempo do maior valor de velocidade é sincronizado com o instante de 

contato manopla-disco. 

 

H29 Maior fase de aceleração é verificada com o aumento na massa do disco. 

 

H30 Maior fase de aceleração é verificada nas articulações (ombro, cotovelo e 

punho) com o aumento na massa do disco. 
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9.4 Procedimentos particulares do método 

 

 Foi analisada a tarefa de contatar um disco com uma manopla em direção 

a um alvo remoto, realizada com máxima velocidade e maior precisão possíveis. 

Análises cinemáticas do resultado (variáveis lineares do disco) e do desempenho 

(variáveis angulares das articulações e lineares da manopla) foram realizadas para 

entender as estratégias de controle motor na geração de velocidade e na 

manutenção da precisão do movimento.  

 Foi utilizada uma distância manopla-disco de 32 cm e uma manopla 

circular com 7,5 cm de diâmetro e massa de 200 g. Esta manopla foi utilizada para 

contatar um disco com tamanho de 7,5 cm de diâmetro e massa de 100, 200, 300, 

400 e 500 g. O disco era direcionado a um alvo remoto com tamanhos de 10 cm de 

comprimento. As demais características do arranjo experimental foram descritas na 

sessão de métodos.  

 

9.5  Resultados 

 

9.5.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 A tabela 25 apresentou a estatística descritiva (média e desvio padrão) e 

inferencial (análise de variância com medidas repetidas) das variáveis espaciais e 

temporais de reposta (disco) e desempenho (manopla), em função da massa do 

disco. O acréscimo na massa do disco levou à menor precisão, no qual o disco de 

100 g apresentou menor erro angular absoluto em comparação ao disco de 500 g, e 

o disco 200 g menor erro angular absoluto comparado aos discos 400 e 500 g. Menor 

variabilidade também foi verificada em função do aumento na massa do disco, no 

qual a massa 100 g apresentou menor variabilidade em relação às massas 200, 300, 

400 e 500 g. A amplitude linear da manopla aumentou em função do acréscimo na 

massa do disco, no qual o disco com massa 200 e 300 g apresentaram menor 

amplitude comparado ao disco 400 g. Um aumento na aceleração no instante de 

contato manopla-disco também foi verificado, em função do acréscimo na massa do 

disco, com diferenças entre todos os massas de disco. 
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TABELA 25 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis de resposta 

(disco) e de desempenho (manopla), em função da massa do disco. 

 

 Massa do disco (g)  Estatística 

Variáveis 100 200 300 400 500 F1,15 p 

Erro angular absoluto (º) 
2,192 
(0,69)

35 
3,230 

(1,23)
 

3,856 
(1,33)

1 
3,347 

(1,57)
 

3,820 
(1,66)

1 4,00 0,006 

Variabilidade (º) 
2,025 

(0,55)
2345 

3,032 
(1,26)

1 
3,245 
(1,10)

1 
3,289 
(1,44)

1 
3,465 
(1,01)

1 5,82 0,0005 

Amplitude de mov. (m) 0,597 
(0,043) 

0,595 
(0,036)

4 
0,595 
(0,030)

4 
0,609 
(0,041)

23 
0,597 
(0,042) 2,91 0,028 

Maior velocidade (m/s) 5,14 
(0,44) 

5,18 
(0,44) 

5,12 
(0,43) 

5,15 
(0,53) 

5,12 
(0,56) 0,396 0,810 

Veloc. no contato (m/s) 5,08 
(0,46) 

5,11 
(0,47) 

5,01 
(0,45) 

5,04 
(0,56) 

4,97 
(0,60) 1,73 0,155 

Maior aceleração (m/s2) 64,62 
(8,46) 

66,22 
(7,85) 

65,40 
(8,88) 

64,55 
(9,94) 

65,24 
(10,87) 0,68 0,604 

Acel. no contato (m/s2) 
-11,26 
(8,33)

2345 
-17,08 
(7,23)

1345 
-21,41 

(7,30)
1245 

-22,30 
(8,85)

1235 
-27,93 
(7,56)

1234 44,46 0,0001 

Tempo de movimento (s) 
0,214 
(0,026)

45 
0,219 
(0,040)

4 
0,233 
(0,041) 

0,244 
(0,047)

12 
0,241 
(0,034)

1 4,43 0,003 

Tempo para contato (s) 0,128 
(0,023) 

0,125 
(0,022) 

0,129 
(0,017) 

0,132 
(0,029) 

0,135 
(0,023) 1,80 0,139 

Tempo após contato (s) 
0,084 
(0,012)

4 
0,095 
(0,032) 

0,103 
(0,037) 

0,110 
(0,037)

1 
0,102 
(0,017) 3,91 0,0068 

Tempo da maior veloc. (s) 0,122 
(0,025) 

0,118 
(0,024) 

0,120 
(0,018) 

0,124 
(0,031) 

0,124 
(0,025) 0,791 0,535 

Tempo para contato menos 
tempo da maior veloc. (s) 

0,005 
(0,004)

2345 
0,007 
(0,003)

15 
0,008 
(0,003)

15 
0,009 
(0,004)

15 
0,010 

(0,004)
1234 21,58 0,0001 

Tempo da maior acel. (s) 0,067 
(0,027) 

0,065 
(0,027) 

0,069 
(0,019) 

0,074 
(0,034) 

0,074 
(0,028) 1,49 0,214 

Fase de aceleração (%) 
56,78 
(5,96)

345 
54,54 

(9,18) 
52,05 
(7,66)

1 
51,11 
(8,49)

1 
51,38 
(5,26)

1 5,87 0,0004 

Fase de desaceleração (%) 
43,22 
(5,96)

345 
45,46 

(9,18) 
47,95 
(7,66)

1 
48,89 
(8,49)

1 
48,62 
(5,26)

1 5,87 0,0004 

Diferente de 1100 g, 2200 g, 3300 g, 4400 g e 5500 g. 
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 Houve um aumento no tempo de movimento em função do acréscimo na 

massa do disco, no qual o disco 400 g apresentou maior tempo em relação ao disco 

100 e 200 g; e o disco 500 g apresentou maior tempo em relação ao disco 100 g. O 

tempo após contato manopla-disco também aumentou em função do acréscimo na 

massa do disco, com diferença entre o disco 100 g e o disco 400 g. O acréscimo na 

massa do disco aumentou a magnitude da diferença entre o tempo para o contato 

manopla-disco e para a maior velocidade da manopla, este aumento foi verificado 

entre o disco 100 g em comparação aos discos 200, 300, 400 e 500 g, e entre o 

disco de 500 g em comparação aos 100, 200, 300 e 400 g. 

 

9.5.2 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

  

 A tabela 26 e a tabela 27 apresentaram, respectivamente, as variáveis 

espaciais e temporais da análise estatística (descritiva e inferencial), em função da 

massa do disco. O acréscimo na massa do disco levou à maior ângulo do punho, no 

instante de contato manopla-disco, no disco 200 g em comparação ao disco 500 e 

600 g. A massa do disco também apresentou efeito sobre a maior velocidade gerada 

no cotovelo; no qual, o disco 100 g apresentou maior velocidade em comparação ao 

disco 300, 400 e 500 g, e o disco 600 g demonstrou menor velocidade em 

comparação ao disco 100, 200 e 300 g. Também houve menor velocidade no 

instante de contato manopla-disco no ombro e no cotovelo. Na qual, a velocidade do 

ombro no contato no disco 100 g foi maior que no disco 400 e 500 g, e no disco 200 

g foi maior que no disco 400 g. Enquanto, o cotovelo no instante de contato 

apresentou no disco 100 g maior velocidade em comparação ao disco 300, 400 e 500 

g; e no disco 600 g apresentou menor velocidade em relação ao disco 100, 200 e 

300 g. 

 A magnitude da aceleração do cotovelo diminuiu em função do acréscimo 

na massa do disco. No qual, a magnitude da aceleração no cotovelo foi menor nos 

discos 600 e 500 g, em comparação aos discos 100, 200 e 300 g. A magnitude da 

aceleração do punho apresentou aumento do disco 300 g em relação ao disco 400 g. 

Entretanto, a magnitude da aceleração no punho, durante o instante de contato 

manopla-disco, aumentou em função acréscimo na massa do disco. No instante de 
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contato manopla-disco, o disco 500 g apresentou maior aceleração em comparação 

ao disco 100, 200 e 300 g; enquanto, o disco 400 g apresentou maior aceleração em 

relação ao disco 100 e 200 g. Houve um atraso no tempo da maior velocidade e no 

tempo da maior aceleração do ombro, em função do acréscimo na massa do disco. 

No qual, os discos 500 e 600 g apresentaram atraso na maior velocidade e 

aceleração em comparação ao disco 100 g.  
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TABELA 26 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

espaciais de desempenho (articulações), em função da massa do 

disco. 

 

  Massa do disco (g)  Estatística 

Variável Artic. 100 200 300 400 500 F1,15 p 

Ombro 125,59 
(6,48) 

126,36 
(7,62) 

125,32 
(7,30) 

126,94 
(6,61) 

126,62 
(7,19) 2,53 0,051 

Cotovelo 113,73 
(8,86) 

112,55 
(9,72) 

113,50 
(9,22) 

112,31 
(9,31) 

112,39 
(10,84) 1,37 0,253 

Â
ng

ul
o 

no
 c

on
ta

to
 

(º
) 

Punho 182,44 
(14,20) 

180,58 
(15,26)

45 
183,68 

(13,92) 
185,07 
(15,19)

2 
185,99 
(15,68)

2 5,01 0,001 

Ombro 17,66 
(4,45) 

18,36 
(4,62) 

17,55 
(3,57) 

17,83 
(5,38) 

18,20 
(5,02) 0,60 0,664 

Cotovelo 105,68 
(8,83) 

105,31 
(7,96) 

105,54 
(7,81) 

106,69 
(8,73) 

106,26 
(9,07) 0,85 0,498 

A
m

pl
itu

de
 

an
gu

la
r 

(º
) 

Punho 14,42 
(8,10) 

15,78 
(8,53) 

15,65 
(8,25) 

16,90 
(7,31) 

16,74 
(6,49) 1,97 0,110 

Ombro 152,13 
(33,67) 

152,92 
(32,14) 

148,01 
(27,19) 

146,31 
(36,98) 

146,93 
(34,59) 0,72 0,581 

Cotovelo 
762,12 
(51,42)

345 
751,45 
(42,98)

45 
736,58 
(43,38)

15 
722,22 
(54,23)

12 
714,23 
(56,14)

123 17,32 0,0001 

M
ai

or
 

V
el

oc
id

ad
e 

(º
/s

) 

Punho 128,23 
(72,87) 

134,91 
(64,66) 

139,02 
(69,32) 

143,36 
(66,70) 

149,34 
(65,61) 1,77 0,145 

Ombro 
131,83 
(38,23)

45 
126,40 
(37,70)

4 
122,20 

(30,93) 
109,80 
(43,01)

12 
114,54 
(41,17)

1 4,80 0,001 

Cotovelo 
755,81 
(49,80)

345 
745,07 
(42,21)

45 
731,46 
(42,79)

15 
713,02 
(54,75)

12 
708,82 
(55,98)

123 16,29 0,0001 

V
el

oc
id

ad
e 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

) 

Punho 62,54 
(72,37) 

89,38 
(75,82) 

80,88 
(75,74) 

87,11 
(87,77) 

89,37 
(66,23) 2,04 0,099 

Ombro 2513,42 
(639,88) 

2572,54  
(559,92) 

2469,74 
(546,19) 

2441,71 
(497,59) 

2389,91 
(577,35) 1,26 0,294 

Cotovelo 
7881,83 
(875,72)

345 
7837,22 
(794,77)

45 
7573,33 
(902,17)

145 
7239,08 
(970,88)

123 
7268,99 
(930,78)

123 19,84 0,0001 

M
ai

or
 

A
ce

le
ra

çã
o 

(º
/s

2 ) 

Punho 1657,50 
(630,95) 

1642,69  
(975,51) 

1566,60 
(745,73)

4 
1988,93 

(646,29)
3 

1856,83 
(716,27) 3,44 0,013 

Ombro 1433,51 
(722,13) 

1559,56 
(909,39) 

1549,57 
(839,89) 

1678,31 
(887,22) 

1627,18 
(935,48) 2,05 0,098 

Cotovelo 1186,15 
(920,05) 

1154,26 
(988,17) 

1033,45 
(766,74) 

1229,71 
(930,66) 

940,31 
(893,49) 1,43 0,234 

A
ce

le
ra

çã
o 

no
 c

on
ta

to
 

(º
/s

2 ) 

Punho 
-1401,67 
(1250,30)

45 
-1347,70 
(1163,40)

45 
-1664,60 
(1186,50)

5 
-1890,14 
(1029,16)

12 
-2166,20 
(1008,20)

123 7,77 0,0001 

Diferente de 1100 g, 2200 g, 3300 g, 4400 g e 5500 g. 
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TABELA 27 – Média, DP (entre parênteses), F e p para as variáveis angulares 

espaciais de desempenho (articulações), em função da massa do 

disco. 

 

  Massa do disco (g)  Estatística 

Variável Artic. 100 200 300 400 500 F1,15 p 

Ombro 0,151 
(0,025) 

0,148 
(0,023)45 

0,153 
(0,020) 

0,162 
(0,032)

2 
0,162 
(0,024)

2 3,94 0,006 

Cotovelo 0,134 
(0,024) 

0,131 
(0,022) 

0,134 
(0,018) 

0,140 
(0,030) 

0,140 
(0,025) 1,98 0,108 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ve

lo
ci

da
de

 (
s)

 

Punho 0,071 
(0,070) 

0,079 
(0,062)

 0,092 
(0,072) 

0,091 
(0,052)

 0,092 
(0,053)

 0,64 0,632 

Ombro 0,100 
(0,032) 

0,097 
(0,032)

45 
0,103 
(0,030) 

0,112 
(0,039)

2 
0,117 
(0,043)

2 3,56 0,011 

Cotovelo 0,066 
(0,023) 

0,062 
(0,022) 

0,064 
(0,017) 

0,068 
(0,029) 

0,069 
(0,023) 0,90 0,467 

T
em

po
 d

a 
m

ai
or

 
ac

el
er

aç
ão

 (
s)

 

Punho 0,160 
(0,088) 

0,145 
(0,094) 

0,163 
(0,084) 

0,175 
(0,090) 

0,186 
(0,087) 0,94 0,446 

Ombro 70,17 
(7,13) 

68,84 
(10,11) 

66,85 
(10,55) 

67,08 
(12,14) 

67,81 
(9,51) 1,10 0,366 

Cotovelo 62,18 
(5,13) 

60,36 
(8,07) 

58,37 
(7,30) 

57,90 
(8,30) 

58,23 
(4,93) 2,85 0,031 

F
as

e 
de

  
ac

el
er

aç
ão

 (
%

) 

Punho 33,81 
(34,09) 

36,57 
(26,11) 

40,18 
(29,93) 

36,86 
(19,36) 

38,22 
(15,54) 0,240 0,914 

Ombro 29,83 
(7,13) 

31,16 
(10,11) 

33,15 
(10,55) 

32,92 
(12,14) 

32,19 
(9,51) 1,10 0,366 

Cotovelo 37,82 
(5,13) 

39,64 
(8,07) 

41,63 
(7,30) 

42,10 
(8,30) 

41,77 
(4,93) 2,85 0,031 

F
as

e 
de

  
de

sa
ce

le
ra

çã
o 

(%
) 

Punho 66,19 
(34,09) 

63,43 
(26,11) 

59,82 
(29,93) 

63,14 
(19,36) 

61,78 
(15,54) 0,240 0,914 

Diferente de 1100 g, 2200 g, 3300 g, 4400 g e 5500 g. 
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9.6 Discussão 

 

9.6.1 Variáveis lineares de resultado (disco) e de desempenho (manopla) 

 

 O aumento na massa do disco proporciona maior impacto entre a manopla 

e o disco. Desta forma, maior geração de força seria necessária para lançar o disco 

em direção ao alvo remoto com a mesma velocidade nas diferentes condições 

analisadas. Como a geração de força foi relacionada à maior variabilidade de 

resposta no movimento (Meyer et al., 1982; Schmidt et al., 1978, 1979), foi formulada 

a hipótese (H26) de que maiores erro e variabilidade seriam verificados nas 

condições com o aumento na massa dos discos. Entretanto, estudos que analisaram 

movimentos de toques recíprocos (semelhante à tarefa de Fitts; Adam et al., 1997; 

Biegstraaten et al., 2003), de rebatida (Caljow et al., 2005) e de saque no tênis (Elliott 

et al., 1989); sugeriram que o impacto pode atuar como força passiva para 

desacelerar o movimento. Tal estratégia permitiria maior geração de velocidade e de 

aceleração no movimento sem comprometer sua precisão. Assim, foi formulada a 

hipótese (H27) de que o aumento na massa do disco também permitiria maior 

geração de velocidade e de aceleração no movimento.  

 Maiores erro e variabilidade foram verificados em função do aumento na 

massa do disco, o que levou a aceitação da hipótese H26. Contudo, o acréscimo na 

massa do disco não proporcionou modificações na magnitude da aceleração, na 

magnitude da velocidade e na velocidade no instante de contato manopla-disco. 

Apenas foi verificado aumento na magnitude da desaceleração no instante de 

contato manopla-disco com o acréscimo na massa do disco. Por conseguinte, foi 

sugerido que a geração de aceleração/variabilidade no movimento pode ser 

compensada ao longo da cadeia cinemática, no qual a resposta do disco seria 

apenas influenciada pela aceleração/variabilidade no instante de contato manopla-

disco. Tais achados refutaram a hipótese H27 e foram explicados pela estratégia de 

preparação para o contato iminente adotada no controle do movimento.  

 O acréscimo na massa do disco demonstrou estratégias de controle 

diferenciadas daquelas sugeridas e observadas em outros estudos. Ao contrário da 

estratégia sugerida, através do aproveitamento das forças passivas para desacelerar 
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o movimento (Adam et al., 1997; Biegstraaten et al., 2003; Caljow et al., 2005; Elliott 

et al., 1989; Guiard, 1997), o sistema demonstrou priorizar a preparação para o 

contato iminente da manopla com o disco. Esta preparação, ao invés de aumentar a 

velocidade e a aceleração, proporcionou um movimento com maiores magnitudes de 

desaceleração, no instante de contato manopla-disco, à medida que a massa do 

disco foi aumentada. Isto foi realizado por meio de maiores tempos de movimento e 

da maior diferença entre o tempo para o contato e o tempo em que ocorreu a maior 

velocidade, em função do acréscimo na massa do disco. Desta forma, ao invés do 

sistema priorizar a precisão, através da sincronização do maior valor de velocidade 

com o instante de contato manopla-disco (hipótese H28), foi verificada maior 

magnitude da desaceleração do movimento com o aumento na massa do disco. Por 

conseguinte, foi refutada a hipótese H28 que previa a estratégia de sincronizar o 

tempo da maior velocidade com o instante de contato manopla-disco, para que 

menores magnitudes de aceleração ocorressem no instante determinante do 

desempenho.  

 Outra estratégia que tem sido sugerida para a manutenção da precisão é o 

aumento na fase de desaceleração no movimento. Esta estratégia permitiria ao 

sistema melhor ajuste nas porções finais do movimento (Mackenzie et al., 1987; 

Teixeira, 2000; Zelaznik, 1993). Segundo Zelaznik (1993), esta regulação do instante 

de tempo em que as forças de aceleração e de desaceleração ocorrem seria o fator 

responsável pela relação inversa velocidade-precisão. Quando maior precisão fosse 

necessária a fase de desaceleração seria aumentada no movimento, ao passo que 

quando a demanda na geração de velocidade fosse maior no movimento sua fase de 

aceleração seria aumentada. Como a massa do disco demanda maior geração de 

força para lançar o disco em direção ao alvo remoto, e o impacto poderia atuar para 

auxiliar na desaceleração do movimento, foi formulada a hipótese (H29) de que 

haveria maior fase de aceleração com o aumento na massa do disco. Todavia, os 

resultados do presente estudo verificaram uma diminuição na fase de aceleração 

com aumento na fase de desaceleração, em função do acréscimo na massa do 

disco. Estes resultados refutaram a hipótese H29 e poderiam sugerir a utilização da 

estratégia de aumento na fase de desaceleração para aumentar a precisão no 

movimento. Todavia, mesmo com o aumento na fase de desaceleração, a menor 
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precisão e a maior variabilidade encontradas pareceram estar mais relacionadas à 

idéia de que o sistema priorizou mais a preparação para o contato iminente com o 

disco do que a estratégia de controle da precisão. Os resultados da análise das 

ações angulares corroboraram esta explicação e auxiliaram a compreender as 

estratégias de controle adotadas no movimento, em decorrência da manipulação na 

massa do disco. 

 

9.6.2 Variáveis angulares de desempenho (articulações) 

 

 Um fator que pode contribuir para o entendimento da estratégia de 

controle utilizada no movimento é a análise das ações de cada articulação que 

participa no movimento. Como o desempenho linear da manopla é resultado da 

interação das ações das articulações, também foram analisadas as variáveis 

angulares em função do aumento na massa do disco. Foram verificadas reduções na 

magnitude da velocidade e da aceleração no cotovelo, na velocidade no instante de 

contato para o cotovelo e o ombro, além de um aumento na magnitude da 

desaceleração do punho no instante de contato manopla-disco. Entretanto, não foi 

verificada modificação na fase de aceleração e de desaceleração das articulações 

com o aumento na massa do disco (hipótese H30). Estes resultados corroboram com 

a explicação de que o sistema priorizou a estratégia de enfatizar a preparação do 

movimento para o contato com o disco ao invés da precisão no movimento. Pois, era 

esperado que maiores velocidades e acelerações, por meio de maior fase de 

aceleração, fossem geradas com o aumento na massa do disco para direcioná-lo ao 

alvo remoto. Por conseguinte, foi refutada a hipótese H30 sugerindo maior fase de 

aceleração nas articulações (ombro, cotovelo e punho) com o aumento na massa do 

disco. 

 

9.7 Conclusão 

 

 O aumento na massa do disco ocasionou em maior erro e variabilidade. 

Isto pareceu ter ocorrido em função da grande magnitude de desaceleração 

verificada no instante de contato manopla-disco. Aparentemente, o sistema priorizou 
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a estratégia de preparação para o contato iminente da manopla com o disco, em 

função do aumento na massa do disco. Nesta preparação, houve maiores tempo de 

movimento e fase de desaceleração, além de menores velocidades no instante de 

contato para o cotovelo e o ombro, menor magnitude de velocidade e de aceleração 

no cotovelo, e maior magnitude de desaceleração no punho.  
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10  DISCUSSÃO GERAL 

 

 Este estudo analisou as características cinemáticas de resultado (disco) e 

de desempenho (manopla e articulações), na tarefa de direcionar um disco a um alvo 

remoto através de um movimento de contato de potência com uma manopla, para 

entender as estratégias de controle utilizadas na regulação da relação inversa 

velocidade-precisão. A tarefa proposta foi analisada em função de diferentes fontes 

de restrição investigadas independentemente nos experimentos. Assim, cada 

experimento objetivou analisar o efeito de uma restrição, tal como distância 

(experimento I), velocidade (experimento II), precisão (tamanho do disco no 

experimento III, e tamanho do alvo remoto no experimento IV), inércia (massa da 

manopla no experimento V) e impacto (massa do disco no experimento VI).  

 A partir da análise dos resultados nos experimentos, diferentes estratégias 

de controle para a geração de velocidade e a manutenção da precisão foram 

sugeridas, em função das restrições utilizadas. Dois índices de dificuldade (ID' e ID'') 

foram propostos e calculados para quantificar a restrição imposta sobre a tarefa e 

para tentar predizer algumas das variáveis temporais do movimento (TM, Tc, e Ta). A 

associação de alguns parâmetros da velocidade linear da manopla (velocidade 

média, maior velocidade e velocidade no contato manopla-disco) com a precisão e a 

variabilidade de resultado do movimento também foi realizada. Por último, foram 

analisadas as ações angulares das articulações do ombro, do cotovelo e do punho, 

como ferramenta de auxílio para compreender as estratégias de controle utilizadas 

na regulação do movimento no paradigma da relação inversa entre a velocidade e a 

precisão. 

 

10.1 Estratégias de controle motor para regulação velocidade-precisão 

 

 As tarefas motoras mais complexas, tal como a tarefa motora utilizada no 

presente estudo, demonstram estratégias de controle da relação inversa velocidade-

precisão diferenciadas de tarefas mais simples (Chowdhary & Challis, 2001; Elliott et 

al., 1989; Okazaki et al., 2006b; Teixeira, 1999). Enquanto que em tarefas motoras 

mais simples a regulação da velocidade e da precisão pode ser explicada 
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unicamente por parâmetros graduados pela magnitude da velocidade ou da 

aceleração/força (Meyer et al., 1982, 1988; Schmidt et al., 1978, 1979), pela 

proporção entre as fases de aceleração e de desaceleração (Mackenzie et al., 1987; 

Van Muelen & Gooskens, 1990; Zelaznik, 1993), pela capacidade limitada do sistema 

em processar informações (Fitts, 1954; Fitts & Pettersen, 1964), pela utilização do 

feedback sensorial (Crossman & Goodeve, 1963/1983; Meyer et al., 1982; 

Woodworth, 1899), ou simplesmente como uma característica particular e própria do 

sistema que emerge em resposta ao movimento (Plamondon, 1993, 1995a, 1995b; 

Plamondon & Alimi, 1997), em tarefas motoras complexas, a regulação velocidade-

precisão pareceu ser realizada pela interação conjunta de diferentes estratégias de 

controle. Para explicar os resultados dos experimentos foram sugeridas as seguintes 

estratégias de controle motor: (a) regular os tempos dos maiores valores de 

velocidade em função do instante de contato manopla-disco, (b) manutenção na fase 

de aceleração e de desaceleração no movimento, (c) utilizar as forças de inércia para 

auxiliar na estabilização do movimento, (d) aproveitar as forças de impacto para 

desacelerar o movimento, e (e) a independência entre a regulação da velocidade e a 

restrição da precisão no movimento. 

 A estratégia de manipulação dos maiores valores de velocidade tem sido 

sugerida em diversas tarefas complexas que demandam de grande rapidez e 

precisão de desempenho, tais como arremesso no basquetebol (Okazaki, 2006; 

Okazaki & Rodacki, 2005; Okazaki et al., 2006b), chute no futebol (Teixeira, 1999), 

saque no tênis (Elliott et al., 1989) e arremesso estilo beisebol (Teixeira, 2000). Nesta 

estratégia ocorre uma tentativa de sincronizar o tempo do maior valor de velocidade 

com o instante crítico/determinante do movimento (contato, rebatida, lançamento, 

impacto, etc.). A racionalidade para tal formulação está baseada no fato de que no 

instante em que ocorre a maior velocidade a aceleração é igual a zero. Como a 

aceleração tem sido diretamente associada à força, e esta última tem sido 

relacionada à maior variabilidade de resposta, menor variabilidade ocorreria nos 

instantes próximos ao maior valor de velocidade. Assim, diferente da proposição de 

Schmidt e colaboradores (1978, 1979) e de Meyer e colaboradores (1982, 1988), a 

variabilidade de resposta no movimento não seria resultante da magnitude gerada no 

impulso de força/aceleração, mas sim da magnitude gerada da força/aceleração no 
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instante determinante do desempenho. Ou seja, tanto o parâmetro da magnitude do 

impulso, quanto sua regulação temporal, contribuiria concomitantemente no controle 

de um movimento rápido e preciso. Por meio desta estratégia de controle sugerida 

também é possível entender como muitos movimentos podem ser extremamente 

rápidos e precisos, ou lentos e imprecisos, contrariando o paradigma da relação 

inversa velocidade-precisão. Esta estratégia de controle foi utilizada para explicar os 

experimentos I, II, IV e V, que verificaram grandes magnitudes de aceleração no 

movimento, mas com magnitudes reduzidas no instante de contato manopla-disco e 

com a manutenção na precisão do movimento. Os experimentos III e VI também 

forneceram suporte para utilizar esta estratégia de controle para explicar os 

resultados, pois menor precisão foi verificada quando a sincronização entre os 

maiores valores de velocidade e o instante de contato não ocorreram propriamente, 

permitindo maiores magnitudes de aceleração (desaceleração) no movimento. 

 Outra estratégia de controle sugerida para os experimentos realizados foi 

a regulação entre a fase de aceleração e de desaceleração no movimento. Tem sido 

proposto que o aumento na fase de aceleração ocorre quando há maior exigência na 

geração de velocidade do movimento, enquanto maior fase de desaceleração é 

verificada quando o movimento demanda maior precisão (Teixeira, 2000; Van Muelen 

& Gooskens, 1990; Zelaznik, 1993). Esta estratégia de controle é justificada pela 

maior possibilidade de utilização do feedback sensorial, que seria realizada 

principalmente na fase de desaceleração do movimento (Teixeira, 2000; Van Muelen 

& Gooskens, 1990). Por conseguinte, a maior fase de aceleração para o 

desenvolvimento da velocidade resulta em menor possibilidade de ajustes na fase de 

desaceleração do movimento. Contudo, também foi sugerido que esta regulação 

temporal entre as fases de aceleração e de desaceleração, independentemente da 

informação do feedback, seria suficiente para regular a relação inversa entre a 

velocidade e a precisão no movimento (Zelaznik, 1993). Esta estratégia tem sido 

verificada em tarefas laboratoriais mais simples, analisando o paradigma da relação 

inversa velocidade-precisão (Mackenzie et al., 1987; Van Muelen & Gooskens, 1990), 

e foi utilizada para auxiliar a explicar a manutenção da precisão nos experimentos II e 

V. Nestes dois experimentos não foram verificadas modificações na precisão e na 

variabilidade do movimento em função da manipulação da velocidade de movimento 
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(experimento II) e da massa da manopla (experimento V), pois houve a manutenção 

nas proporções entre as fases de aceleração e de desaceleração no movimento. 

Todavia, os experimentos que manipularam a distância manopla-disco (experimento 

I) e o tamanho do alvo remoto (experimento IV) verificaram maiores fases de 

aceleração, mas sem detrimento na precisão do movimento. Por outro lado, a 

diminuição no tamanho do disco (experimento III) não apresentou modificação nas 

proporções das fases de aceleração no movimento, mas foi suficiente para reduzir a 

precisão no movimento. Enquanto, o aumento na massa do disco (experimento VI) 

diminuiu a fase de aceleração, mas não proporcionou vantagens para a precisão do 

movimento (redução da precisão com o aumento da massa do disco). Por 

conseguinte, a estratégia de regulação das fases de aceleração e de desaceleração 

na tarefa analisada, por si só, não demonstrou ser suficiente para explicar a 

regulação entre a geração de velocidade e a manutenção da precisão na tarefa 

analisada.  

 O aproveitamento das forças de inércia também tem sido proposto para 

aumentar a estabilidade no sistema e, assim, facilitar a regulação da precisão em 

movimentos rápidos (Khan et al., 1999). Esta estratégia foi sugerida para auxiliar a 

explicar a manutenção na precisão do movimento, quando a massa da manopla foi 

aumentada (experimento V). Pois, quando a massa da manopla foi aumentada, 

houve menores velocidades e acelerações no movimento concomitantemente com a 

manutenção da precisão. Desta forma, mesmo que o aumento na massa da manopla 

demande maior geração de força, que poderia resultar em maior variabilidade e 

menor precisão, a força necessária para desviar a trajetória da manopla para 

produzir erros também aumentaria. Conseqüentemente, a demanda de força 

necessária para aumentar o erro no movimento em condições com maiores massas 

da manopla seria ainda maior que em condições com menores massas. Contudo, o 

aumento da massa do disco, proporcionando maior impacto manopla-disco, não 

demonstrou beneficiar a precisão do movimento como o aumento da massa da 

manopla. 

 Alguns estudos com tarefas motoras mais simples de tocar em alvos com 

uma ponteira (Adam et al., 1997; Biegstraaten et al., 2003; Guiard, 1997), e com 

tarefas motoras mais complexas como o saque no tênis (Elliott et al., 1989) e a 
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rebatida (Caljow et al., 2005), têm sugerido que o impacto pode auxiliar na 

manutenção da precisão do movimento através de um mecanismo passivo de forças 

que atua para desacelerar o movimento. Esta estratégia permitiria maior fase de 

aceleração para o desenvolvimento da velocidade, pois as forças do impacto 

auxiliariam na desaceleração do mesmo. Os resultados do presente estudo, contudo, 

não corroboram integralmente esta proposição. Quando foi aumentada a massa do 

disco (experimento VI) para analisar o efeito do impacto sobre o movimento, foi 

verificada menor precisão e maior variabilidade. Este aumento no impacto levou o 

sistema a priorizar a estratégia de preparação para o contato iminente entre manopla 

e disco, ao invés enfatizar o controle da precisão. Ademais, foi verificada uma 

redução na fase de aceleração quando a massa do disco foi aumentada, ao invés de 

um aumento como a estratégia do proveito das forças de impacto propõe. Por 

conseguinte, foi sugerido que magnitudes mais baixas das forças de impacto 

poderiam auxiliar na estabilidade do movimento para a manutenção da precisão, 

enquanto o aumento das forças de impacto para grandes magnitudes teria efeito 

oposto, comprometendo a estabilidade e, conseqüentemente, a precisão. 

 As características particulares da tarefa utilizada, com a geração de 

velocidade ocorrendo predominantemente em uma dimensão espacial (eixo x) e a 

restrição da precisão em outra (eixo y) resultou em outra hipótese para explicar o 

controle do movimento, a independência entre o componente de velocidade e o de 

precisão do movimento. Esta hipótese foi fundamentada na premissa de que há uma 

especificidade (espacial) na qual as restrições ocorreram (dimensão do movimento: x 

e y). Desta forma, a restrição que ocorreria sobre a velocidade seria referente apenas 

à dimensão espacial em que ela foi desempenhada (eixo x, que delimitou a distância 

manopla-disco, ou a amplitude de movimento). Ao passo que, a restrição da precisão 

(eixo y) ocorreria em outra dimensão espacial perpendicular à dimensão em que a 

geração de velocidade foi realizada. Todavia, em situações nas quais as restrições 

da velocidade e da precisão ocorressem na mesma dimensão espacial, como no 

caso das tarefas mais simples unidimensionais analisadas no paradigma da relação 

inversa velocidade-precisão (cf. Fitts, 1954; Okazaki et al., 2008b; Pereira & Okazaki, 

2008), o aumento na geração de velocidade ocorreria em detrimento da precisão. Por 

outro lado, quando as dimensões espaciais das restrições fossem diferentes (como 
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na tarefa analisada no presente estudo), os componentes de velocidade e de 

precisão poderiam ser regulados independentemente. Esta estratégia foi sugerida 

para auxiliar a explicar a manutenção da precisão no experimento I, e foi testada no 

experimento II através da manipulação da velocidade no movimento. Os resultados 

do experimento II, no entanto, refutaram a possibilidade desta estratégia de controle 

ter acontecido nos experimentos, pois a precisão do movimento foi mais associada à 

geração de velocidade no eixo x (manopla-disco) do que no eixo y. Além disso, o 

movimento linear da manopla foi resultado de ações rotacionais (angulares) das 

articulações que não permitiu a dissociação entre as dimensões do movimento. 

Ademais, caso esta estratégia de controle tivesse ocorrido no movimento, 

possivelmente a precisão do movimento não teria sido comprometida nos 

experimentos que manipularam o tamanho e a massa do disco. Por conseguinte, 

estratégias específicas, para cada tarefa ou restrição, pareceram ser utilizadas no 

controle da geração de velocidade e da manutenção da precisão no movimento 

analisado.  

 Em resumo, a manipulação da distância manopla-disco (experimento I) 

demonstrou utilizar estratégia de sincronizar os maiores valores de velocidade com o 

instante de contato manopla-disco, mesmo com a maior aceleração nas condições 

com menores distâncias que aparentemente foram compensadas pela menor 

restrição imposta pelo tamanho do alvo virtual (ângulo de aproximação: β''). O 

aumento na velocidade de movimento (experimento II) foi compensado pela 

estratégia de garantir menores acelerações no instante de contato manopla-disco e 

pela estratégia da manutenção na proporção das fases de aceleração e de 

desaceleração no movimento. A redução no tamanho do disco (experimento III) levou 

à menor precisão, pois, mesmo com a manutenção nas proporções das fases de 

aceleração e de desaceleração no movimento, não houve uma sincronização 

adequada entre os maiores valores de velocidade e o instante de contato manopla-

disco. Por outro lado, a redução no tamanho do alvo remoto (experimento IV) não 

modificou a precisão do movimento, mesmo com a maior na fase de aceleração, pois 

o sistema utilizou a estratégia de sincronizar o tempo da menor aceleração com o 

instante determinante do desempenho. A utilização apropriada desta última 

estratégia de controle, aparentemente, também aconteceu quando a massa da 
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manopla foi manipulada (experimento V), proporcionando precisão de movimento 

juntamente com o aproveitamento da maior estabilidade resultante do acréscimo na 

massa da manopla. Todavia, o acréscimo na massa do disco (experimento VI) fez 

com que o sistema priorizasse a preparação para o contato iminente (manopla-disco) 

ao invés da manutenção na precisão do movimento. Ademais, quando a massa do 

disco diminuiu, houve maior fase de desaceleração, mas sem aumento ou 

manutenção na precisão do movimento. Estes resultados em conjunto sugerem que 

o controle na geração de velocidade e na manutenção da precisão pareceu estar 

mais relacionado à estratégia de controle da sincronização dos maiores valores de 

velocidade com o instante determinante do desempenho (contato manopla-disco). No 

entanto, não foi desconsiderada a possibilidade do sistema utilizar as estratégias da 

manutenção entre as fases de aceleração e de desaceleração, e da maior 

estabilidade de movimento proporcionada com o aumento na massa da manopla e 

com a diminuição na massa do disco. Assim, o sistema apresentou características 

flexíveis e dinâmicas, no qual uma ou mais estratégias de movimento foram 

utilizadas para atender às restrições específicas da tarefa ou da condição.  

 

10.2 Análises de regressão linear: relação velocidade-precisão 

 

 No que diz respeito à quantificação da restrição imposta no movimento e 

de sua capacidade de predição das variáveis temporais no movimento, tem sido 

proposto o cálculo de um índice de dificuldade. Este índice de dificuldade tem sido 

utilizado para predizer o tempo de movimento, possuindo suporte em diversas tarefas 

e condições experimentais (cf. Elliott et al., 2004; Plamondon & Alimi, 1997; 

Soukoreff & Mackenzie, 2004). Por esta razão, dois índices de dificuldade (ID' e ID'') 

foram propostos para determinar a quantidade de restrição imposta na tarefa e para 

tentar predizer as variáveis temporais do movimento (TM, Tc e Ta) quando foram 

manipulados a distância manopla-disco e os tamanhos do disco e do alvo remoto. O 

ID' considerou o ângulo da margem de acerto, enquanto que o ID'' utilizou o tamanho 

do alvo virtual (T) e a distância manopla-disco, ambos para determinar o índice de 

dificuldade da tarefa experimental analisada nos experimentos. Estes índices de 

dificuldade apresentaram coeficientes variando de ID' = 6,27 e de ID'' = 6,96 até ID' = 
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6,95 e ID'' = 7,79 quando foi manipulada a distância manopla-disco; de ID' = 6,95 e 

de ID'' = 7,79 até ID' = 8,10 e ID'' = 8,94 quando foi manipulado o tamanho do disco; 

e, de ID' = 6,95 e de ID'' = 7,79 até ID' = 9,27 e ID'' = 10,12 quando foi manipulado o 

tamanho do alvo remoto. De forma geral, o aumento no índice de dificuldade 

demonstrou uma associação direta com o tempo de movimento (TM) e o tempo para 

o contato (Tc), e uma relação inversa com o tempo após o contato (Ta). No entanto, 

apenas foram significantes as associações entre os índices de dificuldade e as 

variáveis temporais analisadas no experimento em que foram manipuladas as 

distâncias manopla-disco. Estes resultados estão de acordo com a explicação 

fornecida para os experimentos III e IV, na qual apenas a região central do disco 

atuou como fonte determinante na restrição do movimento, em função das duas 

fontes de restrição espacial (disco e o alvo remoto) e da estratégia de controle 

utilizada para atender o objetivo da tarefa (direcionar o disco para a região central do 

alvo remoto). Desta forma, a predição do desempenho, através de indicadores da 

restrição imposta pela tarefa (IDs), não foi robusta o suficiente para contemplar a 

tarefa motora proposta. Outros fatores também podem ter atuado como fonte de 

restrição no movimento, não permitindo a predição do desempenho apenas pelos 

IDs, tais como as estratégias de controle para a geração de velocidade e a 

manutenção da precisão, as forças de inércia e as forças de impacto. Foi sugerido 

que, em tarefas motoras complexas, a predição do desempenho estaria mais 

associada às estratégias de controle adotadas para a geração de velocidade e a 

manutenção da precisão do que às restrições espaciais quantificadas por meio dos 

IDs. 

 A relação velocidade-precisão também tem sido analisada a partir da 

manipulação da velocidade, ou do tempo de movimento, em função da quantificação 

da variabilidade da resposta através do erro espacial (Plata et al., 1985; Schmidt et 

al., 1978, 1979; Write & Meyer, 1983; Zelaznik, 1993). Esta análise tem demonstrado 

uma relação linear entre a velocidade média do movimento e a variabilidade dos 

pontos finais do erro, quando o movimento é desempenhado em velocidades 

máximas. Contudo, no presente estudo (experimento II), a precisão (média do erro 

angular absoluto) e a variabilidade (desvio padrão do erro angular absoluto) também 

foram preditos por alguns parâmetros da velocidade no movimento desempenhada 
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em níveis submáximos. Por exemplo, a velocidade média (eixo x e y), o maior valor 

de velocidade (eixo x e y) e a velocidade no instante de contato (eixo x), 

demonstraram uma relação inversa com a precisão e uma relação direta com a 

variabilidade. Todavia, não foi verificada associação significante da precisão com a 

velocidade média (eixo x e y), e com a velocidade no contato manopla-disco (eixo x e 

y), além da variabilidade com a velocidade no contato manopla-disco (eixo y). Estes 

resultados sugerem que, na tarefa analisada, a predição da precisão e da 

variabilidade de reposta pode ser realizada através de alguns parâmetros da 

velocidade do movimento, quando a mesma estratégia de controle for adotada para a 

regulação da velocidade e a manutenção da precisão no movimento.  

 

10.3 Desempenho das articulações no movimento 

 

 A análise das ações angulares das articulações (ombro, cotovelo e punho) 

também auxiliou no entendimento das estratégias de controle utilizadas para a 

regulação na relação inversa entre a geração de velocidade e a manutenção na 

precisão do movimento. Pois, o comportamento linear da manopla foi resultado das 

ações angulares que demonstraram aspectos particulares do movimento que não 

puderam ser observados de forma global apenas com a análise do movimento da 

manopla. Apesar desta análise não ser normalmente verificada em estudos que 

investigaram o paradigma da relação inversa velocidade-precisão, o presente estudo 

explorou a análise das ações individuais das articulações em função das variáveis 

manipuladas em cada experimento. Cada experimento demonstrou modificações 

ímpares em função da restrição imposta sobre o sistema e da estratégia de controle 

adotada para a regulação na geração de velocidade e na manutenção na precisão. 

 O aumento na distância, no experimento I, levou a um maior ângulo das 

articulações no instante de contato manopla-disco (ombro, cotovelo e punho). Maior 

amplitude também foi verificada no cotovelo com o acréscimo na distância de 

movimento. Maior velocidade no instante de contato, maiores magnitude e fase de 

aceleração, também foram verificadas no ombro e no cotovelo com o aumento na 

distância manopla-disco. Porém, o acréscimo na distância levou a redução na 

velocidade do punho e na aceleração do cotovelo, no instante de contato. O aumento 
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na distância também atrasou os tempos da maior velocidade nas articulações 

(ombro, cotovelo e punho). Também houve um atraso no tempo da maior aceleração 

no ombro e no cotovelo. No experimento II, o acréscimo na velocidade de movimento 

foi realizado através de maiores ângulo no instante de contato, magnitude de 

velocidade e aceleração (magnitude e no instante de contato) das articulações 

(ombro, cotovelo e punho). O aumento na velocidade de movimento também levou à 

maior velocidade e amplitude angular no ombro e no cotovelo. Contudo, a regulação 

no tempo dos maiores valores de velocidade e de aceleração permitiu a diminuição 

da magnitude destas variáveis no instante de contato manopla-disco. A fase de 

aceleração do movimento foi aumentada no ombro enquanto no punho foi verificado 

um aumento da fase de desaceleração, em função do acréscimo na velocidade de 

movimento. A redução no tamanho do disco, no experimento III, levou a menores 

ângulos no instante de contato manopla-disco (ombro e cotovelo), além de maior 

magnitude de aceleração no instante de contato no cotovelo. Todavia, não houve 

efeito do tamanho do disco sobre as variáveis temporais angulares das articulações. 

No experimento IV, a redução no tamanho do alvo remoto não demonstrou modificar 

a maioria das variáveis cinemáticas angulares analisadas. Apenas foi verificada 

maiores amplitude angular e aceleração no punho, com a redução do tamanho do 

alvo remoto. O aumento na massa da manopla, no experimento V, aumentou o 

ângulo do cotovelo no instante de contato manopla-disco, e reduziu a maior 

velocidade (cotovelo e punho), a velocidade no instante de contato manopla-disco 

(cotovelo), a maior aceleração (cotovelo e punho), e a aceleração no contato (ombro 

e cotovelo). No experimento VI, o acréscimo no peso do disco reduziu a velocidade e 

a aceleração no cotovelo, diminuiu a velocidade do cotovelo e do ombro no instante 

de contato manopla-disco, e aumentou a magnitude da desaceleração no instante de 

contato manopla-disco. 

 Em se tratando da participação das articulações na regulação do 

movimento, foi proposto (experimento I) que as articulações teriam papeis 

específicos no controle do movimento, no que diz respeito à regulação velocidade-

precisão. Na qual, ombro e cotovelo estariam mais associados com a geração de 

velocidade enquanto o punho estaria mais associado com os ajustes da precisão. 

Contudo, sem desconsiderar a participação do ombro e do cotovelo no auxílio da 
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regulação da precisão e do punho na geração de velocidade, mas com uma 

contribuição reduzida. Esta proposição foi realizada com base na fase de aceleração 

verificada no ombro e no cotovelo (aproximadamente 60% do tempo de movimento) 

e na maior fase de desaceleração no punho (superior a 60% do tempo de 

movimento). Esta estrutura temporal das fases de aceleração e de desaceleração 

das articulações foi verificada, posteriormente, nos seis experimentos analisados. 

Desta forma, quando fosse aumentada a velocidade (experimento II) deveriam ser 

verificadas maiores fases de aceleração no ombro e no cotovelo com redução na 

fase de desaceleração do punho, enquanto o aumento na demanda da precisão 

(experimento III e IV) levaria a maior fase de desaceleração no punho com redução 

na fase de aceleração do ombro e do cotovelo. Todavia, tais previsões não foram 

verificadas nos experimentos, sugerindo a regulação conjunta das articulações em 

função da restrição imposta na tarefa/condição e da estratégia de controle adotada 

para a regulação velocidade-precisão. Tais resultados sugeriram que as articulações 

desempenharam o movimento através de uma única sinergia direcionada a 

responder aos objetivos e às restrições da tarefa, assim como às estratégias de 

controle adotadas. Desta forma, o movimento teria sido regulado de forma integral, 

não fracionando as ações especificamente para cada articulação. Tal estratégia 

permite vantagens em termos de redução na demanda de controle do movimento, 

pois uma quantidade reduzida de parâmetros de controle pode ser especificada para 

a ação, e possibilita maior flexibilidade para o sistema distribuir e corrigir a 

variabilidade (ou o erro) no movimento ao longo de toda a sinergia (cadeia 

cinemática). Conseqüentemente, diferentes combinações articulares podem garantir 

a mesma precisão de resposta e de desempenho (Doorenbosch et al., 1997; Helsen 

et al., 2000; Stelmach & Diggles, 1982). 
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11 CONCLUSÃO GERAL & RECOMENDAÇÕES 

11.1 Conclusão geral 

 

 Os modelos de controle motor que tentaram explicar a regulação inversa 

entre a velocidade e a precisão não demonstraram ser apropriados para explicar o 

comportamento da tarefa motora complexa utilizada no presente estudo. As 

diferentes restrições manipuladas nos experimentos demonstrou que o sistema foi 

capaz de utilizar mais de uma estratégia de regulação da velocidade-precisão. As 

seguintes estratégias de controle motor foram sugeridas para explicar os resultados 

nos experimentos: (a) sincronização entre o maior valor de velocidade com o instante 

determinante no desempenho (experimento I-VI), (b) manutenção da proporção entre 

as fases de aceleração e de desaceleração no movimento (experimento II, V), (c) 

aumento da inércia na estabilização do movimento (experimento V), (d) diminuição 

das forças de impacto para aumentar a estabilidade do movimento (experimento VI) 

e (e) o controle da geração de velocidade e da manutenção da precisão em 

dimensões independentes (sugerido no experimento I, mas refutado no experimento 

II).  

 Em tarefas motoras complexas, a predição do desempenho (TM, Tc e Ta) 

pareceu estar mais associada às estratégias de controle utilizadas no movimento do 

que às restrições espaciais quantificadas por meio dos IDs (distância manopla-disco, 

tamanho do disco e do alvo). Foi sugerido que o sistema adotou a estratégia de 

controlar o movimento através de uma sinergia que organizou a ação das 

articulações de forma a produzir um movimento com grande velocidade e precisão. 

Assim, as pequenas modificações nos parâmetros de controle de uma dada 

articulação poderiam ser compensadas pela ação das outras articulações, garantindo 

a precisão com diferentes combinações de movimento.  

 Em conjunto, esta série de experimentos demonstrou a característica 

dinâmica e flexível do sistema, frente às diferentes restrições impostas sobre o 

movimento, para a geração de velocidade e a regulação da precisão. 
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11.2 Recomendações 

 

 Recomenda-se para futuros estudos a análise do paradigma da relação 

inversa velocidade-precisão através de mais tarefas motoras complexas, tais como 

lançamentos, arremessos, rebatidas, chutes, etc. Também, são sugeridos mais 

estudos que analisem as estratégias de controle propostas nos experimentos 

realizados no presente estudo para a regulação da relação velocidade-precisão. A 

análise do desempenho obtida através da ação das articulações que realizam o 

movimento também devem ser realizadas para melhor entendimento das estratégias 

de controle motor utilizadas na regulação velocidade-precisão. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

Pesquisadores responsáveis:  Luis Augusto Teixeira 

              Victor Hugo Alves Okazaki 
 

Este é um convite especial para você participar voluntariamente do estudo 
“CONTROLE DE MOVIMENTOS RÁPIDOS E PRECISOS DIRECIONADOS A 
ALVOS DUPLOS”. Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar 
seu consentimento para participar ou não do estudo. Qualquer dúvida sobre o estudo 
ou sobre este documento pergunte diretamente ao pesquisador Victor Hugo Alves 
Okazaki ou entre em contato através do telefone 92554433. 
 
• OBJETIVO DO ESTUDO 

Este projeto é dedicado ao estudo de ações motoras requisitando 
simultaneamente grande potência e precisão de movimento no contato com um alvo 
espacial (primário), que deverá ser projetado com velocidade em direção a um alvo 
remoto (secundário). O controle motor nessa tarefa será investigado por meio de 
movimentos planares de extensão do cotovelo do braço preferido sobre uma 
superfície plana. O estudo será conduzido ao longo de seis experimentos, 
analisando-se o efeito das seguintes variáveis sobre o desempenho motor: amplitude 
de movimento, velocidade de movimento, tamanho dos alvos primário e secundário, 
peso do sistema efetor (força inercial) e peso do alvo primário (impacto). O registro 
do desempenho será realizado por meio de filmagem. Em conjunto, os resultados 
desse projeto têm potencial de preencher uma lacuna importante no conhecimento 
sobre movimentos balísticos que também requerem precisão. 

 
• PROCEDIMENTOS 
  Sobre a sua pele, a partir do processo de palpação, serão determinados 
alguns pontos anatômicos onde serão fixados pequenos marcadores auto-adesivos 
de 15mm de diâmetro para análise do movimento. Você realizará um aquecimento e, 
posteriormente, será filmado realizando movimentos planares de extensão do 
cotovelo sobre uma superfície plana nas condições selecionadas pelo pesquisador (a 
sessão terá aproximadamente 30 minutos de duração). 

OBS: Este procedimento não apresenta dor ou risco para sua saúde. 
 

• BENEFÍCIOS 
Os achados preliminares deste projeto possibilitarão analisar a maneira pela 

qual diferentes fatores associados à ação de contatar um alvo com alta velocidade 
modulam o seu controle. À medida que este é um tema original de pesquisa, fica 
aparente que estes resultados possuem grande potencial em contribuir 
substancialmente com o corpo de conhecimento sobre o controle de ações motoras 
balísticas. 

Caso seja de interesse do participante acompanhar os resultados preliminares 
desta pesquisa, um relatório com os achados mais importantes poderá ser 
encaminhado ao participante. Assim, o participante deverá fornecer algum endereço 
eletrônico (e-mail) para que este relatório possa ser encaminhado. 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Escola de Educação Física e Esporte 
Comitê de Ética e Pesquisa 
 



 

 

 
• DESPESAS/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO VOLUNTÁRIO 

Todos os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são isentos de custos.  
Para sua maior segurança, a USP possui assistência médica vinculada ao HU e 
HCFMUSP, no caso de eventuais danos a sua saúde decorrente da pesquisa. 
 

• PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
A sua participação neste estudo é voluntária e você terá plena e total liberdade 
para desistir do estudo a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer 
prejuízo para você. 

 
• GARANTIA DE SIGILO E PRIVACIDADE 
 As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer 
informação divulgada em relatório ou publicação será feita sob forma codificada, para 
que a confidencialidade seja mantida. O pesquisador garante que seu nome não será 
divulgado sob hipótese alguma. 
 
• ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
 Você pode e deve fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de 
concordar na sua participação do estudo. 
 
• PESQUISADORES RESPONSÁVEIS 
 Luis Augusto Teixeira   (telefone para contato: XX  XXXX-XXXX) 
 Victor Hugo Alves Okazaki  (telefone para contato: XX  XXXX-XXXX) 
 
Diante do exposto acima eu, ___________________________________________, 
declaro que fui esclarecido sobre os objetivos, procedimentos e benefícios do 
presente estudo. Participo de livre e espontânea vontade do estudo em questão. Foi-
me assegurado o direito de abandonar o estudo a qualquer momento, se eu assim o 
desejar. Declaro também não possuir nenhum grau de dependência profissional ou 
educacional com os pesquisadores envolvidos nesse projeto (ou seja, os 
pesquisadores desse projeto não podem me prejudicar de modo algum no trabalho 
ou nos estudos), não me sentindo pressionado de nenhum modo a participar dessa 
pesquisa. 

 
São Paulo, ______ de ______________ de 20__. 

 
________________________________ ________________________________ 

Responsável Pesquisador 

RG RG 
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