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Resumo: O estudo compara o comportamento cinemático e electromiográfico do 

soco de karaté choku-zuki, realizado nas condições de execução com impacto (CI) e sem 

impacto (SI) na makiwara, numa amostra de dezoito karatecas masculinos e femininos e 

dezanove sujeitos não karatecas. Foram recolhidos dados sobre os movimentos do tórax e 

membro superior, e sobre a actividade eléctrica de onze músculos localizados no braço e 

antebraço. Foi utilizado o sistema de varrimento electromagnético Flock of Birds e o 

sistema de recolha de EMG de superfície da Biovision System. 

O comportamento revelou que o movimento é realizado num tempo inferior a 0,400 

s começando pelo movimento de pronação do antebraço seguindo-se a mobilização do 

braço e tórax e terminando na extensão do antebraço. A actividade muscular inicia a sua 

acção através da musculatura do braço seguindo-se então a intervenção dos músculos com 

acção no braço. Foram encontradas diferenças no comportamento da actividade muscular 

na execução do choku-zuki pela amostra quanto ao instante de activação, de duração da 

activação, de instante de ocorrência do pico de intensidade da actividade, da intensidade da 

actividade total e nos primeiros 0,050 s de actividade em alguns dos músculos estudados 

nas três variáveis independentes. Também se registaram diferenças no comportamento 

cinemático quanto ao instante de início dos movimentos segmentares, duração, amplitude, 

instante de ocorrência dos picos de velocidade e aceleração angular, valor de pico de 

velocidade e aceleração angular, tempo de aceleração e valor de velocidade angular no 

instante do contacto com o alvo em alguns dos movimentos segmentares estudados nas três 

variáveis independentes.  

Conclui-se que em relação à amostra a execução do choku-zuki é condicionada no 

seu comportamento cinesiológico pela condição de execução, pelo treino e pelo género. A 

actividade de neuromuscular é diferente em alguns músculos estudados, no entanto o 

padrão de controlo e coordenação neuromuscular é semelhante, caracterizando-se por uma 

actividade fásica dos músculos agonistas e antagonista. 
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Abstract 

The study compares the upper limb kinematics on two different conditions of a 

karate punching movement (choku-zuki), with and without impact (WI, NI) against a 

makiwara, in a sample of eighteen male and female athletes of karate, and nineteen male 

and female not trained subjects. The thorax, upper arm and forearm kinematics data were 

recorded with an electromagnetic tracking device, Flock of Birds System. The surface 

EMG data of eleven muscles of the upper arm and forearm was collected using bipolar 

electrodes connected to a Biovision System. 

The behaviour revealed that the movement is accomplished in an inferior time to 

0,400 s where the first sequential movement is the forearm pronation being followed by 

mobilization of the arm and thorax and finishing in the extension of the forearm. The 

muscular activity begins its action through the musculature of the upper arm, being 

followed by the intervention of the muscles with activity in the forearm. Were found 

differences in the behaviour of the muscular activity in the execution of the choku-zuki for 

the sample in relation to the instant of activation, the activation duration, the instant of 

occurrence of activity intensity pick, the intensity of the total activity and in the first 0,050 

s of activity, in some of the muscles studied in the three independent variables. Also were 

registered differences in the cinematic behaviour with relation to the instant at the 

beginning of the segmentary movements, duration, amplitude, instant of occurrence of the 

speed picks and angular acceleration, value of speed pick and angular acceleration, 

acceleration time and value of angular speed in the contact instant with the target in some 

of the segmentary movements studied in the three independent variables. 

It is ended that in relation to the sample the execution of the choku-zuki is 

conditioned in its kinesiológical behaviour by the execution condition, for the training and 

for the gender. The neuromuscular activity is different in some studied muscles; however 

the neuromuscular control and coordination pattern is similar being characterized by a 

phasic activity of agonistic and antagonistic muscles. 


