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Atividades realizadas
• Problemática: Em que nível a criação de um braço biônico pode ajudar no ensino de física?

•

1 Introdução
A participação da física no nosso cotidiano é muito frequente, tanto que pode passar des-

percebida, mas se prestar atenção é possível observar as suas contribuições para nós, isto é,
desde o simples ato de andar e correr envolvi fenômenos biológicos, quanto aos fenômenos fí-
sicos. Uma vez que, pode-se relacionar esses movimentos aos gastos energéticos, tornando o
estudo dos conteúdos da Física mais prazeroso e interessante. Nas indústrias com linhas de
montagens podem ocupar o lugar da mão do homens[3], no meio médico com próteses de bra-
ços, inteligência artificial e até mesmo para ensinar libras[4]. Deste modo, é perceptível a sua
influência e participação no nosso meio social, uma vez que vivemos em um mundo repleto de
ciência e tecnologia, logo a física demonstra o seu papel fundamental para a compreensão dos
fenômenos que nos cercam, na sua importância no meio industrial e até mesmo no meio médico
que estuda o corpo humano, sobre isso (2014, Gracielaz [5]) diz que a contextualização da física
é primordial, em especial a física no corpo humano, uma vez que ela é relativamente escassa.
Ou seja, é pouco abordada a física do corpo humano e escasso por ser difícil de encontra-lá em
livros didáticos.

Sendo assim, é de grande valia a interdisciplinaridade da física, uma vez que suas áreas
abrangem diversos espaços do conhecimento, como por exemplo: Física, Anatomia, Biologia,
Tecnologia, Biomecânica e Cinesiologia entre outras. Assim, na área de ensino a física está
relacionada com; rotação de corpo rígido uma vez que considerada o centro de massa. Tendo
em vista isto, pretende-se montar um protótipo de uma mão biônica, com o modelo de ossos e
suas ligações, capaz de ser manipulada pelo usuário, com a finalidade de compreender a ciência
(em particular a física) por trás do braço, antebraço e mão humana.
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2 Fundamentação teórica

2.1 Características Punho e mão[1]

Todos os elos que compõem o membro superior podem, em última análise, ser relacionados
ao asseguramento da função de movimentos especializados da mão. Tarefas motoras finas, como
as executadas por um neurocirurgião, são realizadas com a mesma estrutura anatômica usada
por um carateca para partir fibras de madeira e tijolos, uma tarefa grosseira cujo principal
requisito é a transmissão de força.

2.1.1 Tipos de movimentos da mão

• Flexão: é o movimento de dobra de um osso sobre o outro causado uma diminuição do
ângulo da articulação.

• Extensão: é o movimento que ocorre inversamente à flexão. É o endireitamento de um
osso sobre o outro, causando aumento do ângulo de articulação.

• Abdução: é o movimento para longe da linha média do corpo e adução é o movimento de
aproximação. As exceções a esta definição de linha média são os dedos e os artelhos, no
qual, o ponto de referência para os dedos é o dedo médio.

• Circundução: é a combinação de todos esses movimentos numa sequência em que a parte
da extremidade faz um grande círculo no ar, enquanto as partes próximas à extremidade
proximal fazem um círculo pequeno.

• Rotação: é o movimento de um osso ou parte dele em torno de seu eixo longitudinal.

2.1.2 Divisões dos ossos da mão

A mão é composta de 27 ossos e mais de 20 articulações.
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Figura 1: As cinco divisões dos ossos da mão

• Radioulnar dital; Não participa de nenhum movimento no punho, porém muito impor-
tante na pronação e supinação.

• Radiocarpal; Movimentos da mão como um todo. Envolve a região distal do rádio e os
ossos escafóide e semilunar.

• Mediocárpica Situada entre a fileira dos ossos do carpo. A primeira a realizar mais
movimento.

• Articulação mediocarpal é responsável por 60% ADM total de flexão do punho (90◦) e
40% ADM total de extensão do punho (80◦).

• Articulação radiocarpal é responsável por 40% ADM total de flexão do punho (90◦) e 60%
ADM total de extensão do punho (80◦).

• Intercárpia; Situada entre um par de ossos do carpo Obs: deslizantes.

• Carpometacarpais; Conecta os ossos aos dedos.
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• Metacarpofalânfica; Conecta os ossos do metacarpo com as falanges.

• Interfalângica; proximal, distal e polegar.

ADM (articulação da mão) do punho

• Flexão: 90◦

• Extensão: 80◦

• Desvio radial: 20◦

• Desvio ulnar: 40◦

ADM dos dedos

• Flexão/extensão do polegar: 50 a 90◦

• Adução/abdução do polegar: 40 a 80◦

• Flexão/extensão (2-5): 10 a 30◦

• Flexão das falanges: 70 a 90◦

• Extensão das falanges: 30◦

• Adução/abdução das falanges: 20◦

2.1.3 Filamentos e ligamentos

Figura 2: Ligamentos
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2.2 Força muscular

São forças produzidas pelos músculos que tem a função de controlar as posturas e dos
movimentos animais.

Consiste num número muito grande de fibras, cujas células são capazes de contraírem, quando
estimuladas por impulsos nervosos. Estão ligadas ao tipos diferentes de ossos por meio de
tendões. A força máxima que um músculo pode exercer depende da área de secção transversal
(corte perpendicular) do músculo e é inerente a estrutura dos filamentos musculares. Pode
variar de 30 a 40 N/cm2.

• A capacidade de usar a energia mecânica, produzindo contrações que levam o segmento
ou corpo a, vencendo resistências, superar oposições criadas pela ação das leis naturais
que regem o universo.

Classificação de força

1. Isométrica; é a capacidade de se realizar tensão muscular sem produzir movimentos apa-
rente (F=R).

2. Dinâmica; é a capacidade de se realizar tensão, produzindo movimento aparente.

A dinâmica por sua vez pode ser dividida em;

1. Isocinética; existe quando a resistência é proporcional a força aplicada e a velocidade do
movimento.

2. Isotônica; existe quando a força (F) é maior ou menor que a resistência (R), produzindo
trabalho positivo ou negativo, respectivamente.

Isotônica concêntrica - F>R e Isotônica excêntrica - F<R

2.3 Demais forças e tópicos da Física relacionados a mão

Sem entrar em detalhes a respeito das demais forças, e outros tópicos da Física que estão
relacionada com a mão, podemos citar as aplicações das mais diversas possíveis para o ensino
mais contextualizado(na qual não consideram nos livros didáticos).

• a força que uma pessoa realiza em um objeto com a mão

• o torque que os dedos, articulações, ossos, punho, músculos realizam quando simplesmente
as flexionamos.

• pressão realizada pela mesma em um objeto

• o braço funciona como uma haste ou alavanca na qual pode ser tratado o centro de massa,
estudar o equilíbrio de forças.

Estás são apenas alguns exemplos, pois até um simples abrir e fechar de uma porta é necessário
utilizar a mão para girar a maçaneta. (BUSCAR EXEMPLOS E/OU ELABORA-LOS).
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3 Metodologia
Inicialmente montamos umas mão robótica de papelão[2].

Figura 3: Mão robótica de papelão.
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Figura 4: Mão robótica de papelão.
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4 Resultados
Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,

para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc: Contribuir para
a melhoria do ensino de graduação e nas escolas públicas através visitas e divulgação tanto
dos experimentos de física realizados pelo grupo, construídos com materiais de baixo custo,
quanto dos softwares científicos e educacionais utilizados, que possibilitaram a investigação de
fenômenos onde geralmente são usados equipamentos caros de laboratório. Apresentação dos
resultados em palestras e artigos para publicação em revista de ensino de Física. Desenvolver
competências e habilidades para planejamento, montagem e realização de experimentos, para
uso em demonstrações e estudo de leis e teorias da física.

Pág 8 de 10



Relatório mensal: 18 de maio de 2021

5 Conclusões e Perspectivas
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