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1. Conclusões 

 

Ao longo do trabalho desenvolvido foi sendo identificado e caracterizado o padrão 

cinesiológico da execução do choku-zuki nas suas vertentes cinemáticas e 

neuromusculares, integrando nestas os mecanismos de controlo e coordenação motora e 

neuromuscular. Em associação procurámos identificar como é que a alteração do objectivo 

final da execução do choku-zuki, a experiência dos executantes ou o género se reflectiam 

na estrutura cinesiológica da execução e nos aspectos associados ao controlo e 

coordenação da realização do gesto motor. Estes conjuntos de segundas questões 

conduziram-nos para uma abordagem metodológica de desenvolvimento do estudo 

compartimentando-o de acordo com os diferentes factores analisadas, a condição de 

execução do choku-zuki, o grupo quanto ao grau de experiência e ao género dos 

executantes. 

 

Conclusões em relação à questão 1 – Qual o padrão de actividade cinemática e 

neuromuscular quando o indivíduo realiza o movimento tsuki-te (choku-zuki) com contacto 

efectivo com o alvo? 

O choku-zuki é realizado num período temporal inferior a 0,400 s. De acordo com o 

instante de início dos movimentos, da activação muscular, de ocorrência do pico máximo 

de velocidade angular e de ocorrência do pico máximo de actividade dos músculos 

estudados, sequencialmente, o primeiro movimento a ter início e o primeiro pico de 

velocidade a ocorrer corresponde à pronação do antebraço. Dos grupos musculares 

estudados são primeiro activadas as porções musculares responsáveis por iniciar os 

movimentos de abdução e flexão do braço (DM, DA e PC), que são iniciados segundo essa 

sequência e têm o pico de velocidade angular a acontecer pela mesma ordem. Há de 

seguida uma primeira activação dos músculos flexor, pronador e supinador do antebraço 

(BB1, RP1 e LS1) inerente à estabilização do cotovelo, levando a que tenham um primeiro 

pico de actividade muito cedo. Intercalado com o início da actividade deste grupo de 

músculos é activado o músculo grande peitoral na sua porção esternal. O seu pico de 

actividade acontece num instante semelhante ao da porção clavicular do mesmo músculo. 

A responsabilidade da intervenção da porção esternal do músculo grande peitoral estende-

se no controlo da abdução, que acontece em consequência da deslocação do braço na 

flexão, e a promoção da rotação interna do braço. 
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O movimento de rotação do tórax para o lado esquerdo é iniciado na continuidade da 

flexão do braço.  

Nos 0,200 s que antecedem o instante do TC na execução do choku-zuki são iniciados 

os movimentos de rotação interna do braço e por último a extensão do antebraço, cujos 

picos de velocidade se sucedem pela mesma ordem. São activados os músculos que frenam 

os movimentos de abdução, flexão e rotação interna do braço (IF, DP e GD), e os músculos 

que promovem (TB, RP2) e frenam (BB2 e LS2) os movimentos de extensão e flexão do 

antebraço. 

Os músculos com acção no braço, com excepção do músculo grande dorsal, e os 

músculos com acção no antebraço tricípite braquial e redondo pronador no seu segundo 

período de activação têm uma intensidade de actividade média superior a 0,70 do RMS da 

CVM, destacando-se a intensidade da actividade das duas porções do músculo grande 

peitoral e da porção posterior do músculo deltóide que é próxima de 1 do RMS da CVM. 

Os restantes músculos têm uma intensidade de actividade média inferior a 0,50 do RMS da 

CVM. Nos primeiros instantes de activação os músculos com acção no braço e no 

antebraço têm uma intensidade média inferior a 0,50 do RMS, com excepção da porção 

posterior do músculo deltóide, do músculo tricípite braquial e da segunda activação do 

músculo redondo pronador. 

Em resultado da activação muscular os movimentos que têm maior pico de 

velocidade angular são os movimentos de rotação interna do braço e de extensão do 

antebraço, seguidos dos movimentos de flexão do braço e de pronação do antebraço. Os 

movimentos com maior aceleração angular são a flexão do braço e a pronação do 

antebraço, sendo estes os que estão mais tempo em aceleração. 

No instante do contacto com a makiwara os movimentos segmentares com maior 

velocidade são a extensão do antebraço seguida da flexão do braço. 

O controlo do movimento tem como ponto fundamental o posicionamento e 

deslocamento do punho em direcção à makiwara. É relevante o controlo sobre a 

movimentação do braço na articulação gleno-umeral, controlo esse determinado pelos 

movimentos de rotação interna, abdução do braço em associação com a rotação do tórax. 

O controlo e coordenação da actividade muscular ocorre segundo um padrão de 

actividade fásica em que a activação dos músculos é feita em instantes distintos. Nos 

músculos do braço os períodos de cocontração resultantes da sobreposição entre o início da 



                                                                                                                                      Cap. VII - Conclusões 

___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

António Vences de Brito 

224 

actividade antagonista e o final da actividade agonista são superiores a 0,100 s, enquanto 

nos músculos com acção no antebraço são inferiores 0,100 s e superiores a 0,070 s. 

Conclui-se ainda que o padrão sequencial cinesiológico dos diferentes eventos 

segmentares é diferente do que é preconizado acontecer pelos mestres e treinadores de 

karate dos quais alguns foram referenciados ao longo dos anteriores capítulos, devido à 

antecipação do movimento de pronação do antebraço e inerente actividade muscular. 

 

Conclusões em relação à questão 2 – O padrão de actividade cinemática e 

neuromuscular é diferente quando o indivíduo realiza o movimento tsuki-te (choku-zuki) 

com e sem impacto efectivo com o alvo? 

Quanto à comparação das duas condições de execução do choku-zuki pela amostra 

conclui-se que o padrão cinesiológico não é diferente entre condições, mas há uma 

adequação da estrutura cinesiológica em resposta às exigências de execução de cada uma 

das condições, traduzida em diferenças quer na actividade muscular quer no padrão 

cinemático. 

As principais diferenças de actividade muscular encontradas na condição SI em 

relação à condição CI são: 

. Uma antecipação da activação nos músculos grande peitoral porção esternal, grande 

dorsal, porção posterior do deltóide e tricípite braquial. Essa antecipação manifesta-se 

quanto ao início da activação e no instante de ocorrência do pico máximo de actividade. 

. Uma antecipação no instante de ocorrência do pico máximo de actividade nos 

segundos períodos de actividade dos músculos redondo pronador e longo supinador.  

. Um aumento da duração da actividade nos músculos grande dorsal, na porção 

posterior do deltóide e no tricípite braquial. 

. Maior intensidade do pico máximo de actividade e maior intensidade de actividade 

no músculo grande dorsal. 

Em relação ao comportamento cinemático do choku-zuki as principais diferenças 

encontradas na condição SI em relação à condição CI são: 

. Menor duração do gesto em resultado do movimento de pronação do antebraço ser 

iniciado mais tarde com consequente atraso no instante do pico de velocidade e de 

aceleração angular.  
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. Antecipação no início do movimento de rotação do tórax para o lado esquerdo, e 

início e instante dos picos de velocidade e aceleração angular dos movimentos de rotação 

interna do braço e extensão do antebraço. 

. Maior amplitude dos movimentos de rotação interna e flexão do braço, e de 

extensão e pronação do antebraço. 

. Menor tempo de aceleração nos movimentos de flexão do braço e de extensão do 

antebraço.  

. Menores picos de velocidade durante a realização do choku-zuki e no instante do TC 

nos movimentos de flexão e rotação interna do braço.  

. Menor pico de velocidade no instante do TC no movimento de extensão do 

antebraço. 

. Maior pico de velocidade no movimento e no instante do TC no movimento de 

pronação do antebraço. 

A associação da actividade muscular e cinemática encontrada na execução do choku-

zuki na condição SI em relação à condição CI identifica que: 

. A antecipação do início da actividade e do instante de ocorrência do pico máximo 

de actividade do músculo grande peitoral porção esternal, músculo grande dorsal e do 

músculo tricípite braquial se associa respectivamente com a antecipação do início dos 

movimentos de rotação interna do braço e de extensão do antebraço assim como com a 

antecipação dos seus picos de velocidade e de aceleração angular. 

. A antecipação da activação, do instante de ocorrência do pico máximo de actividade 

nos músculos grande dorsal e deltóide na sua porção posterior, e a maior intensidade de 

actividade do músculo grande dorsal estarão associadas com o menor tempo de aceleração 

do movimento de flexão do braço e o menor pico de velocidade no instante do TC. 

. A maior duração da actividade do músculo grande dorsal, a antecipação da 

activação da porção esternal do músculo grande peitoral associam-se com a maior 

amplitude do movimento de rotação interna do braço, assim como a maior duração da 

actividade do músculo tricípite braquial relativamente à maior amplitude de extensão do 

antebraço. 

. A antecipação do início da actividade e do instante de ocorrência do pico máximo 

de actividade do músculo tricípite braquial, e do instante de ocorrência do pico máximo de 

actividade no músculo longo supinador no segundo período de activação associa-se ao 
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menor tempo de aceleração do movimento de extensão do antebraço, e menor pico de 

velocidade no instante do TC. 

Conclui-se que a influencia da condição se destaca na actividade do músculo grande 

dorsal, na porção posterior do músculo deltóide e no tricípite braquial, e no comportamento 

cinemático dos movimentos de rotação interna e flexão do braço, e de extensão e pronação 

do antebraço. 

 

Conclusões em relação à questão 3 – Haverá variabilidade no comportamento da 

actividade cinemática e neuromuscular em acções motoras de socar típicas do karate por 

acção do treino? 

Da comparação entre sujeitos karatecas e sujeitos não karatecas na realização do 

choku-zuki conclui-se que há variabilidade no comportamento cinesiológico entre os dois 

grupos por acção do treino. Esta variabilidade resulta de diferenças na actividade 

cinemática e neuromuscular na execução do choku-zuki. 

As principais diferenças na actividade muscular encontradas nos sujeitos karatecas 

em relação aos não karatecas são: 

. A porção média do músculo deltóide é activada mais tarde e apresenta menor 

duração. 

. A actividade do músculo grande peitoral porção esternal termina mais tarde. 

. O primeiro período de activação dos músculos bicípite braquial e redondo pronador 

termina mais cedo. 

. Nos músculos grande peitoral porção clavicular e esternal, porção média e posterior 

do deltóide, tricípite braquial e no segundo período de actividade do músculo redondo 

pronador, o instante de ocorrência do pico máximo de actividade acontece mais próximo 

do instante do TC. 

. Na porção média do músculo deltóide, no tricípite braquial e no primeiro período de 

actividade dos músculos bicípite braquial e longo supinador a intensidade do pico máximo 

de actividade é maior. 

. O músculo grande peitoral porção clavicular tem menor intensidade de pico máximo 

de actividade e menor intensidade nos 0,050 s iniciais de actividade. O mesmo acontece na 

porção esternal do músculo grande peitoral relativamente à intensidade de actividade 

inicial.  
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. Há maior intensidade na actividade total (RMS) na porção média do músculo 

deltóide e no primeiro período de actividade do músculo bicípite braquial. 

As principais diferenças no padrão cinemático encontradas nos sujeitos karatecas em 

relação aos não karatecas são: 

. O choku-zuki tem menor duração o que se deve aos movimentos segmentares de 

pronação e extensão do antebraço, rotação do tórax para o lado esquerdo e abdução do 

braço começarem mais perto do instante do TC. Contudo o movimento de flexão do braço 

tem início mais cedo. 

. A menor amplitude dos movimentos de rotação interna, flexão do braço e de 

pronação do antebraço. 

. A maior amplitude da rotação do tórax para o lado esquerdo. 

. O pico de velocidade dos movimentos de extensão e de pronação do antebraço é 

maior e acontece mais perto do instante do TC. 

. A menor duração da aceleração e do valor de pico de aceleração angular da 

pronação, acontecendo este mais perto do instante do TC.  

. A menor duração da aceleração no movimento de extensão do antebraço. 

. A maior duração da aceleração do movimento de flexão do braço.  

A associação da actividade muscular e cinemática encontrada na execução do choku-

zuki nos karatecas em relação aos não karatecas identifica que: 

. A activação mais tardia do músculo deltóide porção média associa-se com o começo 

do movimento de abdução do braço mais tarde, mas a maior intensidade de actividade total 

do músculo permite que a amplitude do movimento seja semelhante entre os grupos. 

. A menor intensidade de actividade inicial e o terminar a actividade mais cedo no 

músculo grande peitoral porção esternal associa-se com a menor amplitude do movimento 

de rotação interna do braço. 

. O maior pico máximo de actividade no primeiro período de activação dos músculos 

bicípite braquial e longo supinador, o maior RMS do músculo bicípite braquial associam-

se com o início mais tardio dos movimentos de pronação e de extensão do antebraço, e 

com a menor amplitude do movimento de pronação do antebraço devido à sua acção de 

oposição a estes movimentos. 

. A ocorrência mais próxima do instante do contacto dos picos máximos de 

actividade do músculo tricípite braquial e no segundo período de activação do músculo 

redondo pronador associa-se com a ocorrência dos picos de velocidade angular dos 
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movimentos de extensão e pronação do antebraço também mais perto do instante de 

contacto. 

Conclui-se que a influencia do treino se destaca na actividade do músculo grande 

peitoral, porção média do músculo deltóide, no tricípite e bicípite braquial, e no 

comportamento cinemático dos movimentos de rotação do tórax para o lado esquerdo, 

flexão do braço e de extensão e pronação do antebraço. 

 

Conclusões em relação à questão 4 – Haverá variabilidade no comportamento da 

actividade cinemática e neuromuscular em acções motoras de socar típicas do karate por 

influência do género? 

Relativamente à questão levantada para o factor género, conclui-se que há 

variabilidade no comportamento cinesiológico dos sujeitos da amostra na realização do 

choku-zuki traduzindo-se esta em diferenças na actividade muscular e cinemática. 

As principais diferenças de actividade muscular encontradas no género feminino em 

relação ao género masculino são: 

. A antecipação no início da activação dos músculos bicípite braquial e longo 

supinador no primeiro período de activação, e a antecipação no instante de ocorrência do 

pico máximo de actividade destes músculos. O aumento da duração da sua actividade. 

. O atraso na activação do músculo grande dorsal com menor duração da sua 

actividade e menor intensidade do pico máximo de actividade. 

. A finalização da activação mais cedo nos músculos grande peitoral na sua porção 

clavicular e bicípite braquial no seu primeiro período de actividade. 

. O atraso no instante de ocorrência do pico máximo de actividade no músculo 

deltóide na sua porção média e no músculo tricípite braquial. 

. A maior intensidade de activação nos 0,050 s iniciais nos músculos deltóide porção 

anterior e infraespinhoso. 

No comportamento cinemático do choku-zuki as principais diferenças encontradas 

nos sujeitos femininos em relação aos sujeitos masculinos são: 

. A maior duração de realização dos movimentos de rotação do tórax para o lado 

esquerdo e de rotação interna do braço. 

. A maior amplitude nos movimentos de abdução e rotação interna do braço.  

. Os maiores picos de velocidade angular nos movimentos de flexão do braço e 

pronação do antebraço. 
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. O maior pico de aceleração angular no movimento de rotação interna do braço com 

a antecipação da ocorrência dos picos de velocidade e de aceleração angular. 

. A antecipação da ocorrência pico de aceleração angular no movimento de pronação 

do antebraço, e maior velocidade angular no instante do TC neste movimento. 

A associação da actividade muscular e cinemática encontrada na execução do choku-

zuki nos sujeitos femininos em relação aos sujeitos masculinos identifica que: 

. A maior intensidade inicial de activação do músculo deltóide porção anterior 

associa-se com o maior pico de aceleração angular e maior amplitude do movimento de 

rotação interna do braço. A maior intensidade inicial de activação do músculo IF associa-se 

com a antecipação do instante de ocorrência do pico de aceleração do referido movimento.  

. O atraso na activação do músculo grande dorsal e a menor duração da sua activação 

reduzem a intervenção do músculo no movimento de abdução do braço, permitindo que 

este seja realizado com maior amplitude. 

. A maior intensidade inicial de activação do músculo deltóide porção anterior e a 

menor intervenção do músculo grande dorsal associa-se com o maior pico de velocidade 

do movimento de flexão do braço. 

. A antecipação do início de actividade dos músculos longo supinador e bicípite 

braquial, do instante de ocorrência do seu pico de actividade no primeiro período de 

activação, assim como a maior duração da actividade associam-se com a antecipação do 

instante de pico de aceleração no movimento de pronação do antebraço. 

Conclui-se que a influencia do género se destaca na actividade dos músculos grande 

dorsal, bicípite braquial e longo supinador, e no comportamento cinemático dos 

movimentos de abdução, rotação interna do braço e de pronação do antebraço. 

 

Conclusões relativas aos efeitos de interacção entre as variáveis independentes no 

padrão de actividade cinemática e neuromuscular na realização do choku-zuki. 

Conclui-se que não há efeitos de interacção entre as variáveis independentes no 

padrão cinesiológico de execução do choku-zuki. Esta conclusão resulta de os efeitos de 

interacção encontrados serem pontuais, limitados na abrangência de toda a actividade 

muscular e cinemática estudada e quanto ao compósito de variáveis dependentes 

analisadas. 
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2. Recomendações 

 

Os resultados obtidos e as conclusões que dai resultam permitiram responder aos 

objectivos do trabalho, mas novas dúvidas foram criadas e que poderão futuramente definir 

trajectos de pesquisa a desenvolver relativamente ao choku-zuki em particular, e à 

problemática do controlo e coordenação motora em movimentos multiarticulares 

realizados em contexto ecológico. 

● O aparecimento do movimento de pronação do antebraço como o primeiro a ter 

início na execução do choku-zuki, acção não expectável e não referenciada na bibliografia, 

conduz-nos para a interrogação de qual a importância que a existência do alvo (makiwara) 

e do contacto com este tem na estrutura do padrão cinemático do movimento. Será que a 

execução do choku-zuki sem a presença de um alvo leva a que o padrão cinemático seja 

diferente do encontrado? Esta dúvida direcciona-nos para a importância de um estudo desta 

acção motora sem a existência de alvo. 

● A abordagem efectuada revelou a importância da movimentação do tórax na 

realização do choku-zuki. Este movimento não foi estudado no presente trabalho nas 

componentes neuromusculares, e nas componentes cinemáticas referentes a aspectos de 

velocidade e aceleração angular. Futuros estudos deverão considerar estas variáveis de 

forma a melhor compreender a importância integrada do movimento na realização do 

choku-zuki. 

● Uma das evidências que resultam do estudo é a importância da precisão da 

execução do movimento e a sua velocidade, associada ao contacto efectivo do punho na 

makiwara, e a existência de uma trajectória a ser percorrida pelo punho no seu 

deslocamento para a makiwara. Futuros trabalhos deverão procurar integrar estes três 

factores que se relacionam com a teorização de como o controlo é feito nos movimentos, 

de forma a encontrar um modelo abrangente e aplicável aos movimentos balísticos 

multiarticulares. 


