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Apresentação de Resultados Cinemáticos 

 

1. Introdução 

 

A abordagem 3D da acção motora do choku-zuki identificou-nos uma sucessão de 

eventos motores distribuídos pelo tórax e membro superior que são comuns a todos os 

elementos do grupo. No entanto, pequenos movimentos segmentares que surgiram em 

alguns sujeitos mas sem ocorrência global em todos os sujeitos dos diferentes grupos, 

levaram-nos a considerar a existência de uma fase de preparação da acção motora à qual 

chamamos de fase preparatória. Os movimentos desta fase não foram considerados no 

presente trabalho e não serão referenciados. Todavia fica a indicação dos movimentos 

segmentares identificados durante a fase preparatória, sem que exista qualquer outro tipo 

de análise. 

Na fase preparatória considerámos a possível existência de uma rotação efectuada 

pelo tórax para o lado direito. No conjunto segmentar do membro superior, relativamente 

ao braço, este poderá apresentar um movimento rotacional de adução e de rotação externa. 

No antebraço poderemos considerar a existência de um movimento preparatório de flexão 

antecedente da extensão do segmento. 

Após a fase preparatória verifica-se então a execução do choku-zuki, o que 

designamos por fase principal. É nesta fase que se descrevem os movimentos que 

conduzem os segmentos em direcção à makiwara, onde consideramos a intervenção do 

tórax que realiza uma rotação para o lado esquerdo (TxResq), o braço que realiza 

movimentos de abdução (GlAbd), de rotação interna (GlRInt) e de flexão (GlFlex), e o 

antebraço que efectua a extensão (ElbExt) e pronação do segmento (ElbPro). 

Neste capítulo efectua-se a apresentação dos resultados cinemáticos relativos à 

execução do choku-zuki durante a fase principal da sua realização, descrevendo-os segundo 

as variáveis independentes consideradas, a Condição, o Grupo e o Género. A apresentação 

inicia-se com a identificação da sequência cronológica relativa aos instantes de início de 

cada um dos movimentos segmentares e instantes de ocorrência do pico de velocidade 

angular relativamente ao instante de contacto do punho com o alvo. De seguida 

apresentam-se os aspectos relevantes das restantes variáveis dependentes cinemáticas de 

acordo com uma apresentação centrada no comportamento da amplitude e do valor do pico 

máximo de velocidade angular dos movimentos em cada um dos segmentos, começando 
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pelo tórax, seguindo-se o segmento braço nos movimentos de abdução, de flexão e de 

rotação interna, e por último o segmento antebraço nos seus movimentos de extensão e de 

pronação. 

Na fase principal, quanto ao movimento de rotação para o lado esquerdo do tórax e 

ao movimento de abdução do braço, na apresentação e posterior análise dos resultados 

apenas abordamos as variáveis dependentes que se relacionam com o instante em que os 

movimentos têm início e finalizam, o posicionamento dos segmentos nesses instantes e a 

amplitude total dos movimentos. Esta opção deve-se à intenção de incidir a análise apenas 

no comportamento do membro superior no seu deslocamento em direcção ao alvo. 

Tendo em atenção o objectivo final da acção motora com impacto (CI) em estudo, 

cumprindo esta com o objectivo da existência de um contacto efectivo com o alvo de 

forma semelhante ao que é solicitado a acontecer no karate, onde as acções ofensivas são 

todas realizadas com o máximo de impacto efectivo objectivando eliminar o oponente, 

assim o comportamento cinemático na execução do choku-zuki com o máximo de impacto 

na makiwara é caracterizador do padrão desta acção. 

A iniciar a apresentação é realizada a caracterização do comportamento cinemático 

de toda a amostra na execução do choku-zuki CI atendendo aos parâmetros cinemáticos 

que permitem caracterizar a estrutura dos diferentes movimentos segmentares que estão 

envolvidos na realização da acção motora.  

De seguida procederemos à análise multivariada dos dados cinemáticos. Esta análise 

terá como objectivo determinar na amostra: 

- qual o efeito de cada uma das variáveis independentes, a Condição de execução do 

choku-zuki (CI / SI), o Grupo (karatecas / não karatecas) e o Género (Masculino / 

Feminino), sobre o compósito de variáveis dependentes na actividade cinemática; 

- qual o efeito da interacção gerada entre as variáveis independentes relativamente ao 

compósito de variáveis dependentes na actividade cinemática. 

São apresentadas em cada ponto tabelas e figuras relativas aos resultados médios e 

desvio padrão descritivos dos parâmetros cinemáticos, e tabelas com os resultados 

referentes à análise de variância multivariada (MANOVA) da fase principal de execução 

do choku-zuki. 



                                                                                             Cap. IV - Apresentação de Resultados Cinemáticos 

___________________________________________________________________________________ 

António Vences de Brito 

117 

2. Caracterização do padrão cinemático na execução do Choku-Zuki com 

impacto 

 

A tabela 8 apresenta os resultados médios e o desvio-padrão referentes ao compósito 

das variáveis dependentes cinemáticas de toda a amostra na condição de execução do 

choku-zuki CI. 

Tabela 8: Valores médios e desvio padrão referentes ao compósito de variáveis cinemáticas na fase principal do Choku-

zuki realizado CI por toda a amostra. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no contacto (Ag TC), Amplitude angular (AMP Ag), 

Intervalo entre o tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), Velocidade angular máxima (MAgV), Aceleração angular 

máxima (MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade angular (TMAgV_TC), Instante do pico máximo de 

aceleração angular (TMAgAc_TC), Duração da aceleração (DurAgAc) Velocidade angular no contacto (TCAgV), 

Aceleração angular no contacto (TCAgAc). Unidades - Ângulo = grau, Tempo = segundo, velocidade angular = rad.s-1, 

aceleração angular = rad.s-2. 

 
Tórax 

 
Braço – Gleno-umeral 

 

Antebraço - Cotovelo 

 
Rotação Esq. 

 
Abdução 

 
Rotação Interna  

 
Flexão Extensão 

 
Pronação 

 
Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad 

Ag I - CI 41,05 85,10 
 

22,28 10,60 
 

-31,57 13,00 
 

-34,01 9,80 
 

135,58 10,20 
 

-53,71 18,20 

Ag TC - CI -5,14 87,20 
 

49,20 12,60 
 

-16,97 13,90 
 

26,45 15,90 
 

85,28 12,80 
 

-4,02 19,30 

AMPAg - CI 46,20 15,90 
 

26,92 10,50 
 

14,59 9,30 
 

60,47 14,10 
 

50,30 16,30 
 

49,69 24,60 

IntervTI_TC - CI 0,206 0,047 
 

0,248 0,090 
 

0,151 0,078 
 

0,225 0,067 
 

0,114 0,040 
 

0,334 0,078 

MAgV - CI     
 

    
 

10,95 1,95 
 

3,63 1,60 
 

8,56 2,10 
 

2,50 1,90 

MAgAc - CI     
 

    
 

0,93 0,65 
 

3,31 1,80 
 

0,86 0,61 
 

2,42 1,60 

TMAgV_TC - CI     
 

    
 

0,030 0,020 
 

0,048 0,042 
 

0,030 0,026 
 

0,074 0,090 

TMAgAc_TC - CI     
 

    
 

0,056 0,049 
 

0,138 0,059 
 

0,057 0,037 
 

0,194 0,105 

DurAgAc - CI     
 

    
 

0,121 0,076 
 

0,177 0,081 
 

0,084 0,033 
 

0,260 0,092 

TCAgV - CI     
 

    
 

-9,78 1,90 
 

2,79 1,90 
 

7,12 2,00 
 

1,89 2,00 

TCAgAc - CI     
 

    
 

0,06 0,44 
 

-0,03 0,43 
 

-0,01 0,20 
 

0,11 0,20 

 

A figura 25 ilustra a sequência cronológica do instante de início de cada um dos 

movimentos segmentares e o instante de ocorrência do pico máximo de velocidade angular 

relativamente ao instante de contacto com a makiwara, na condição de execução do choku-

zuki CI em toda a amostra. Como se encontra referido no Capítulo III, o instante de início 

dos movimentos foi registado no primeiro “frame” em que a curva de deslocamento se 

altera. 

00,0350,070,1050,140,1750,210,2450,280,3150,350,3850,42

Tin-ElbExt

Tin-GlRInt

Tin-TxResq

Tin-GlFlex

Tin-GlAbd

Tin-ElbPro

s

IntervTI_TC MAgV

 

Figura 25: Cronologia de início dos diferentes movimentos segmentares e do respectivo instante de ocorrência do pico 

máximo de velocidade angular em toda a amostra na realização do choku-zuki CI. 
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Como é identificado pela sequência de início dos diferentes movimentos 

segmentares relativos à acção motora (Figura 25), a execução do choku-zuki CI tende a 

começar aos 0,334 s + 0,078 s antes do instante do TC através do movimento de pronação 

do antebraço (Tabela 8). Este movimento está em aceleração durante 0,260 s + 0,092 s e é 

o primeiro a atingir o pico máximo de velocidade angular, o que acontece aos 0,074 s + 

0,090 s com um valor de pico de 2,5 + 1,9 rad.s
-1

. Este comportamento evidencia que antes 

do instante do TC o movimento já está em desaceleração, o que reflecte a menor 

velocidade que se verifica no instante do TC (1,89 + 2 rad.s
-1

). O movimento inicia-se com 

o segmento em supinação (-53,71º + 18,2º) e efectua uma pronação com uma amplitude de 

49,69º + 24,6º. Ao ser a pronação do antebraço o movimento iniciador na execução do 

choku-zuki CI parece salientar-se a importância que o posicionamento do punho tem no 

cumprimento do objectivo da acção motora. 

Entre os 0,248 s + 0,090 s e os 0,225 s + 0,067 s antes do instante do TC são 

iniciados os movimentos de abdução e de flexão do braço. O movimento de abdução 

começa a partir de um posicionamento em adução (22,28º + 10,6º) e efectua uma abdução 

com uma amplitude de 26,92º + 10,5º, contribuindo assim para a estabilização da 

articulação gleno-umeral relativamente ao posicionamento do braço na sua deslocação em 

direcção à makiwara. 

A flexão do braço começa a partir de um posicionamento em extensão (-34,01º + 

9,8º) e efectua uma flexão com uma amplitude de 60,47º + 14,1º. O movimento é acelerado 

durante 0,177 s + 0,081 s, e é o segundo a atingir o pico máximo de velocidade angular, o 

que acontece aos 0,048 s + 0,042 s com um valor de pico de 3,63 + 1,6 rad.s
-1

. O 

movimento desacelera, mas no instante do TC está animado de uma velocidade angular de 

2,79 + 1,9 rad.s
-1

. 

Aos 0,206 s + 0,047 s inicia-se a rotação do tórax para o lado esquerdo com uma 

amplitude de 46,2º + 15,9º, acontecendo este movimento a partir de um posicionamento 

inicial de 41,05º + 85,1º de rotação para o lado direito e terminando com um 

posicionamento de -5,14º + 87,2º. Verifica-se pelo elevado desvio padrão alguma 

variabilidade posicional, mas o desvio padrão da amplitude do movimento não reflecte 

esse comportamento. Por outro lado este movimento ao iniciar-se a meio da realização da 

acção motora, revelando uma dispersão posicional inicial e final mas com uma amplitude 

sem esta dispersão, parece mostrar que o seu comportamento pretende posicionar a 
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articulação gleno-umeral, o segmento braço adequadamente na trajectória a percorrer em 

direcção ao alvo. 

A finalizar a sequencia cronológica, entre os 0,151 s + 0,078 s e os 0,114 s + 0,047 

s têm início os movimentos de rotação interna do braço e de extensão do antebraço. Apesar 

do movimento de rotação interna do braço tender a começar antes da extensão do 

antebraço, os picos de velocidade angular dos dois movimentos tendem a acontecer ao 

mesmo tempo (0,030 s + 0,020 s; 0,030 s + 0,020). No entanto o pico de velocidade 

angular do movimento de rotação interna do braço é tendencialmente maior que o pico de 

velocidade da extensão do antebraço (10,95 + 1,9 rad.s
-1

; 8,56 + 2,1 rad.s
-1

). Por outro 

lado, no instante do TC ambos os movimentos se encontram animados de velocidade 

angular, menor que a do seu pico no movimento de extensão do antebraço, o que reflecte a 

desaceleração do movimento. Mas no movimento de rotação interna do braço a velocidade 

no instante do TC apresenta um valor negativo, o que poderá estar relacionado com a 

travagem brusca do movimento pelo impacto na makiwara e possível interacção do 

movimento de rotação do tórax sobre o braço. 

O movimento de rotação interna do braço é realizado com uma amplitude de 14,59º 

+ 9,3º, partindo de um posicionamento em rotação externa de -31,57º + 13º. É um 

movimento que em conjunto com a abdução do braço e a rotação do tórax tenderá a 

adequar o posicionamento do braço em relação à trajectória a percorrer. O movimento de 

extensão do antebraço será o elemento final na condução do punho em direcção ao alvo 

sendo realizado com uma amplitude de 50,3º + 16,3º, com início num posicionamento de 

flexão de 135,58º + 10,2º. 

 

 

3. Efeito das variáveis independentes relativamente às variáveis dependentes 

 

A tabela 9 identifica a existência de um efeito significativo das variáveis 

independentes Condição, Grupo e Género sobre o conjunto de variáveis dependentes e a 

existência de interacção significativa mas apenas entre as variáveis independentes 

Género*Grupo. 

Verifica-se então que cada uma das três variáveis independentes condiciona o 

comportamento cinemático dos diferentes movimentos segmentares na execução do choku-

zuki relativamente ao compósito de variáveis dependentes em estudo, o que se reflecte na 
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existência de tendências, e de comportamentos cinemáticos significativamente diferentes 

na execução do choku-zuki. Por outro lado as variáveis independentes influenciam-se 

mutuamente de forma significativa no caso do Género*Grupo, mas apenas em dois 

movimentos segmentares e num número restrito de variáveis dependentes (Tabela 16 – 

ponto 4.1.) sendo então esta influencia limitada dentro do conjunto de movimentos 

segmentares e em todo o compósito de variáveis dependentes. Assim, a apresentação e 

análise de resultados incide sobre os efeitos de cada uma das variáveis independentes sobre 

o compósito de variáveis dependentes isoladamente. 

 

Tabela 9: Análise multivariada (MANOVA) da interacção entre as variáveis independentes relativamente ao compósito 

de variáveis dependentes no comportamento cinemático segmentar em estudo (p<0,005). 

 
Torax 

 
Braço - Glenoumeral 

 

Antebraço - Cotovelo 

 
Rotação Esq 

 
Abdução 

 
Rotação Interna  

 
Flexão Extensão 

 
Pronação 

 
p< 

 
p< 

 
p< 

 
p< 

 
p< 

 
p< 

Género 0,043 
 

0,000 
 

0,009 
 

0,035 
 

0,877 
 

0,002 

Grupo 0,001 
 

0,000 
 

0,053 
 

0,000 
 

0,096 
 

0,000 

Condição 0,001 
 

0,036 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 

Género*Grupo 0,632 
 

0,003 
 

0,247 
 

0,026 
 

0,109 
 

0,065 

Género*Condição 0,931 
 

0,545 
 

0,997 
 

0,930 
 

0,910 
 

0,859 

Grupo*Condição 0,957 
 

0,333 
 

0,707 
 

0,114 
 

0,061 
 

0,089 

Condição*Grupo*Género 0,978 
 

0,708 
 

0,930 
 

0,454 
 

0,271 
 

0,862 

 

 

Como é ilustrado pela tabela 9 relativamente à realização do choku-zuki por toda a 

amostra verifica-se que existe um impacto significativo das três variáveis independentes 

sobre o compósito de variáveis dependentes no movimento segmentar de rotação do tórax 

para a esquerda, de abdução e de flexão do braço, e no movimento de pronação do 

antebraço. No movimento de rotação interna do braço apenas há um impacto significativo 

das variáveis independentes Condição e Género sobre o compósito de variáveis 

dependentes e, no movimento de extensão do antebraço apenas a variável independente 

Condição tem um impacto significativo sobre o compósito de variáveis dependentes. 

Nos pontos que se seguem são apresentadas as tendências e diferenças significativas 

no comportamento cinemático da execução do choku-zuki quanto ao compósito de 

variáveis dependentes decorrente do efeito das variáveis independentes. No ponto 4. è 

apresentado o efeito de interacção Género*Grupo. 
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3.1. Condição 

A tabela 10 apresenta os resultados médios e o desvio-padrão referentes ao 

compósito das variáveis dependentes cinemáticas de toda a amostra nas condições de 

execução do choku-zuki CI e SI. 

 
Tabela 10: Valores médios e desvio padrão referentes ao compósito de variáveis cinemáticas na fase principal do Choku-

zuki realizado CI e SI por toda a amostra. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no contacto (Ag TC), Amplitude angular (AMP 

Ag), Intervalo entre o tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), Velocidade angular máxima (MAgV), Aceleração 

angular máxima (MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade angular (TMAgV_TC), Instante do pico máximo de 

aceleração angular (TMAgAc_TC), Duração da aceleração (DurAgAc) Velocidade angular no contacto (TCAgV), 

Aceleração angular no contacto (TCAgAc). Unidades - Ângulo = grau, Tempo = segundo, velocidade angular = rad.s-1, 

aceleração angular = rad.s-2. 

 
Tórax 

 
Braço – Gleno-umeral 

 

Antebraço - Cotovelo 

 
Rotação Esq. 

 
Abdução 

 
Rotação Interna  

 
Flexão Extensão 

 
Pronação 

 
Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad 

Ag I - CI 41,05 85,10 
 

22,28 10,60 
 

-31,57 13,00 
 

-34,01 9,80 
 

135,58 10,20 
 

-53,71 18,20 

Ag I - SI 32,57 83,90 
 

20,58 11,20 
 

-29,20 11,90 
 

-33,52 9,30 
 

126,24 14,50 
 

-56,30 16,50 

Ag TC - CI -5,14 87,20 
 

49,20 12,60 
 

-16,97 13,90 
 

26,45 15,90 
 

85,28 12,80 
 

-4,02 19,30 

Ag TC - SI -7,74 86,60 
 

44,39 14,40 
 

-1,84 12,00 
 

43,99 12,40 
 

58,97 16,70 
 

2,83 19,10 

AMPAg - CI 46,20 15,90 
 

26,92 10,50 
 

14,59 9,30 
 

60,47 14,10 
 

50,30 16,30 
 

49,69 24,60 

AMPAg - SI 40,3 16,6 
 

23,9 12,6 
 

27,4 12,7 
 

77,5 13,3 
 

67,3 19,3 
 

59,1 21,6 

IntervTI_TC - CI 0,206 0,047 
 

0,248 0,090 
 

0,151 0,078 
 

0,225 0,067 
 

0,114 0,040 
 

0,334 0,078 

IntervTI_TC - SI 0,245 0,040 
 

0,198 0,070 
 

0,186 0,069 
 

0,211 0,052 
 

0,148 0,060 
 

0,256 0,090 

MAgV - CI     
 

    
 

10,95 1,95 
 

3,63 1,60 
 

8,56 2,10 
 

2,50 1,90 

MAgV - SI     
 

    
 

9,88 2,10 
 

2,24 1,40 
 

9,21 1,80 
 

3,92 1,80 

MAgAc - CI     
 

    
 

0,93 0,65 
 

3,31 1,80 
 

0,86 0,61 
 

2,42 1,60 

MAgAc - SI     
 

    
 

0,96 0,52 
 

2,55 1,80 
 

0,71 0,48 
 

1,59 1,40 

TMAgV_TC - CI     
 

    
 

0,030 0,020 
 

0,048 0,042 
 

0,030 0,026 
 

0,074 0,090 

TMAgV_TC - SI     
 

    
 

0,053 0,026 
 

0,064 0,041 
 

0,045 0,022 
 

0,027 0,054 

TMAgAc_TC - CI     
 

    
 

0,056 0,049 
 

0,138 0,059 
 

0,057 0,037 
 

0,194 0,105 

TMAgAc_TC - SI     
 

    
 

0,080 0,033 
 

0,132 0,045 
 

0,081 0,038 
 

0,117 0,091 

DurAgAc - CI     
 

    
 

0,121 0,076 
 

0,177 0,081 
 

0,084 0,033 
 

0,260 0,092 

DurAgAc - SI     
 

    
 

0,132 0,063 
 

0,147 0,056 
 

0,103 0,048 
 

0,230 0,080 

TCAgV - CI     
 

    
 

-9,78 1,90 
 

2,79 1,90 
 

7,12 2,00 
 

1,89 2,00 

TCAgV - SI     
 

    
 

-6,47 2,10 
 

0,44 2,10 
 

4,97 1,80 
 

3,48 1,80 

TCAgAc - CI     
 

    
 

0,06 0,44 
 

-0,03 0,43 
 

-0,01 0,20 
 

0,11 0,20 

TCAgAc - SI     
 

    
 

0,27 0,43 
 

-0,20 0,37 
 

-0,10 0,20 
 

-0,07 0,50 

 

 

A tabela 11 apresenta os resultados da análise de variância multivariada (MANOVA) 

das variáveis dependentes entre as duas condições de execução do choku-zuki. Esta tabela 

ilustra a existência de diferenças significativas no comportamento cinemático entre 

condições de execução nas variáveis dependentes, verificando-se uma incidência nos 

movimentos segmentares de rotação interna e de flexão do braço, e nos movimentos de 

extensão e pronação do antebraço. 
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Tabela 11: Análise multivariada (MANOVA) entre condições de execução do Choku-zuki por toda a amostra (p<0,005). 

Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no contacto (Ag TC), Amplitude angular (AMP Ag), Intervalo entre o tempo de início e de 

contacto (IntervTI_TC), Velocidade angular máxima (MAgV), Aceleração angular máxima (MAgAc), Instante do pico 

máximo de velocidade angular (TMAgV_TC), Instante do pico máximo de aceleração angular (TMAgAc_TC), Duração 

da aceleração (DurAgAc) Velocidade angular no contacto (TCAgV), Aceleração angular no contacto (TCAgAc), 

(p<0,005). 

    
Condição 

      

 
Torax 

 
Braço – Gleno-umeral 

 

Antebraço - Cotovelo 

 
Rotação Esq 

 
Abdução 

 
Rotação Interna  

 
Flexão Extensão 

 
Pronação 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

Ag I 0,178 0,674 
 

0,667 0,417 
 

0,688 0,410 
 

0,048 0,828 
 

9,795 0,003 

 
0,393 0,533 

Ag TC 0,016 0,899 
 

2,298 0,137 
 

25,527 0,000 
 

28,374 0,000 
 

56,029 0,000 

 
2,970 0,090 

AMPAg 2,623 0,110 
 

1,386 0,243 
 

27,693 0,000 
 

29,163 0,000 
 

16,037 0,000 

 
4,035 0,049 

IntervTI_TC 17,255 0,000 
 

10,711 0,002 
 

4,295 0,042 
 

1,302 0,258 
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2,775 0,100 
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6,492 0,013 
 

0,253 0,617 
 

7,533 0,008 

 
16,264 0,000 

DurAgAc     
 

    
 

0,450 0,505 
 

4,236 0,044 
 

4,223 0,044 

 
2,471 0,121 

TCAgV     
 

    
 

48,872 0,000 
 

26,108 0,000 
 

25,259 0,000 

 
16,045 0,000 

TCAgAc     
 

    
 

4,289 0,042 
 

3,511 0,065 
 

2,434 0,124 
 

4,372 0,040 
 

 

 

A figura 26 ilustra a sequência cronológica do instante de início de cada um dos 

movimentos segmentares relativamente ao instante de contacto com a makiwara nas 

condições de execução do choku-zuki CI e SI em toda a amostra. 
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Figura 26: Cronologia de início dos diferentes movimentos segmentares realizados na fase principal em toda a amostra na 

realização do choku-zuki CI e SI. * - Com diferenças significativas (p<0,005). 

 

A figura 27 ilustra os parâmetros referentes aos instantes em que acontecem os picos 

de aceleração e de velocidade angular nos movimentos segmentares do braço e do 

antebraço em ambas as condições de execução do choku-zuki. 
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Figura 27: Cronologia sequencial dos instantes dos picos máximos de aceleração (TMAgAc_TC) e de velocidade 

(TMAgV_TC) na execução do choku-zuki CI e SI em toda a amostra. * - Com diferenças significativas (p<0,005). 

 

A sequência cronológica relativa aos instantes de início dos diferentes movimentos 

segmentares e de ocorrência do pico de velocidade angular é diferente entre as duas 

condições de execução do choku-zuki, como é ilustrado nas figuras 26 e 27 e pelos valores 

da variável InterTI_TC e TMagV_TC nas tabelas 10 e 11. Este comportamento sequencial 

temporal diferente entre as duas condições de execução deve-se ao movimento de pronação 

do antebraço começar significativamente mais tarde na condição de execução SI com o seu 

pico de velocidade a acontecer também significativamente mais perto do instante do TC. O 

movimento de abdução também começa significativamente mais tarde na condição de 

execução SI, mantendo-se esta tendência no movimento de flexão do braço onde o seu pico 

de velocidade tende a acontecer mais cedo que na condição CI.  

Por outro lado o movimento de rotação do tórax para a esquerda na condição de 

execução SI começa significativamente mais cedo do que na condição de execução CI, o 

mesmo acontecendo com o movimento de rotação interna do braço e de extensão do 

antebraço, surgindo o pico de velocidade nestes dois últimos movimentos 

significativamente mais cedo na condição SI do que na condição CI (Tabela 11).  

Este comportamento temporal diferenciado entre as duas condições parece traduzir a 

existência de uma menor preocupação com a preparação do posicionamento do punho para 

o instante do TC, já que este não será efectivo na condição SI, e um acentuar do controlo 
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sobre os movimentos segmentares do braço e antebraço relativamente á sua trajectória e à 

acção voluntária de travagem na execução SI através da antecipação dos pico de 

velocidade. 

O instante de início do movimento de pronação do antebraço, o primeiro movimento 

segmentar em ambas as condições de execução, define o tempo de realização do choku-

zuki, indicando que a sua execução demora significativamente mais tempo na condição de 

execução CI (0,334 + 0,078 s) que na condição de execução SI (0,256 + 0,090 s). Todavia 

a sequência cronológica em ambas as condições de execução do choku-zuki termina com 

os movimentos de rotação interna do braço e de extensão do antebraço. 

 

Outros dados cinemáticos recolhidos na realização do choku-zuki nas condições CI e 

SI encontram-se representados nas figuras que se seguem. A figura 28 ilustra a amplitude 

de cada um dos movimentos segmentares na fase principal da execução do choku-zuki. A 

figura 29 ilustra os parâmetros referentes aos valores dos picos de velocidade e de 

aceleração angular durante o movimento. 
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Figura 28: Amplitude dos diferentes movimentos segmentares nas execuções CI e SI em toda a amostra. * - Com 

diferenças significativas (p<0,005). 
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Figura 29: Pico máximo de velocidade (MAgV), pico máximo de aceleração (MAgAc) na execução CI e SI em toda a 

amostra. * - Com diferenças significativas (p<0,005). 

 

Tórax 

Como é ilustrado na figura 28, a amostra, relativamente ao movimento de rotação do 

tórax para a esquerda tende a realizá-lo com uma amplitude média entre os 46,2º + 15,9º e 

os 40,32º + 16,6º entre as duas condições. Contudo, na condição de execução do choku-

zuki SI a amplitude tende a ser menor que na execução CI, sem no entanto existirem 

diferenças significativas entre as duas condições (Tabela 11). Este comportamento está 

fundamentalmente dependente do posicionamento angular inicial do tórax que se encontra 

tendencialmente menos rodado para o lado direito na condição de execução SI. Contudo, 

verifica-se que tanto o posicionamento inicial como final do tórax (Ag I e Ag TC) tem um 

valor de desvio-padrão muito grande, mas o desvio-padrão da amplitude do movimento 

não reflecte esse comportamento, o que a torna estável em ambas as condições (Tabela 10). 

 

Braço 

O movimento de abdução braço tende a ser realizado com uma amplitude que se situa 

entre os 26,92º + 10,5º e os 23,91º + 12,6º entre as duas condições. A amplitude do 

movimento entre as duas condições de execução, assim como o posicionamento inicial do 

segmento e no instante do TC não apresenta diferenças significativas (Tabelas 10 e 11). O 

movimento revela-se com um comportamento cinemático estável entre as duas condições 

de execução. 

* 
* 

* 

* 



                                                                                             Cap. IV - Apresentação de Resultados Cinemáticos 

___________________________________________________________________________________ 

António Vences de Brito 

126 

Como é ilustrado pela figura 28, o movimento de rotação interna do braço é realizado 

com uma amplitude média que se situa entre os 14,59º + 9,3º e os 27,36º + 12,7º de rotação 

entre as duas condições. Todavia, a amplitude da rotação interna do braço é 

significativamente maior na condição de execução SI relativamente à condição de 

execução CI, o que se deve ao segmento no instante do TC apresentar um maior grau de 

rotação interna do braço na condição de execução SI do que na execução CI (Tabelas 10 e 

11). Por outro lado, como é ilustrado pela figura 29 o valor médio do pico máximo de 

velocidade angular que se situa entre os 10,95 + 1,95 e os 9,98 + 2,1 rad.s
-1

, na condição de 

execução SI é significativamente menor que na condição de execução CI. Contudo o valor 

médio do pico máximo de aceleração é semelhante entre as duas condições de execução, 

situando-se entre os 0,93 + 0,65 e os 0,96 + 0,52 rad.s
-2

. 

O movimento de flexão do braço é efectuado com uma amplitude média de 60,47º + 

14,1º e os 77,51º + 13,3º entre as duas condições (Figura 28). Tal como no movimento de 

rotação interna, a flexão do braço é realizada com maior amplitude na condição de 

execução SI, diferença que é significativa relativamente à condição de execução CI 

(Tabela 11). Este comportamento deve-se fundamentalmente ao movimento terminar no 

instante do TC com um significativo maior grau de flexão na condição de execução SI do 

que na execução CI (Tabela 10 e 11). Por outro lado, apesar de não existir diferenças 

significativas quanto ao pico máximo de aceleração angular do movimento, verificando-se 

apenas a tendência para que esta seja menor na condição de execução SI que na condição 

CI, o pico máximo de velocidade é significativamente menor na condição SI relativamente 

à condição CI, situando-se este nas duas condições em 3,63 + 1,6 e os 2,24 + 1,4 rad.s
-1

 

(Figura 29, Tabela 10 e 11). 

Conforme o esperado, verifica-se que nos movimentos de flexão e de rotação interna 

do braço no instante do TC na condição de execução SI do choku-zuki a velocidade angular 

é significativamente menor relativamente à condição de execução CI, com uma aceleração 

do movimento inexistente, o que traduz a paragem voluntária do segmento (Tabelas 10 e 

11). 

 

Antebraço 

Como ilustra a figura 28, o movimento de extensão do antebraço é efectuado com 

uma amplitude que se situa entre os 50,3º + 16,3º e os 67,26º + 19,3º entre as duas 

condições. Na condição de execução SI a amplitude do movimento é significativamente 
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maior que na condição de execução CI. Esta diferença deve-se ao significativamente 

diferente posicionamento inicial e final do segmento entre as duas condições de execução 

(Tabela 11). Mas, o posicionamento final do segmento, onde este assume um maior grau 

de extensão na condição SI relativamente à condição CI no instante do TC, revela-se de 

maior importância nesta relação (Tabela 10). Apesar destas diferenças de amplitude do 

movimento os picos médios de velocidade e de aceleração angular são semelhantes entre 

as duas condições de execução. Todavia, o tempo de duração da aceleração é 

significativamente maior na condição de execução SI relativamente à condição de 

execução CI (0,084 + 0,033 s; 0,103 + 0,048 s), mas deverá ser tomado em atenção o 

elevado desvio-padrão existente na condição de execução SI nesta variável dependente. O 

comportamento de antecipação do início do movimento e do seu pico de velocidade, de 

maior amplitude do movimento com semelhantes picos de velocidade e de aceleração 

identifica a existência de um maior controlo do movimento na condição SI. 

No que se refere ao movimento de pronação do antebraço verifica-se que a amostra 

efectua o movimento com uma amplitude que se situa entre os 49,69º + 24,6º e os 59,14º + 

21,6º, como é ilustrado na figura 28. Verifica-se que o movimento é realizado com maior 

amplitude na condição SI relativamente à condição CI, sendo a diferença significativa 

(Tabelas 10 e 11). Este comportamento deve-se fundamentalmente à tendência para que o 

posicionamento final do segmento no instante do TC seja feito com maior grau de 

pronação na condição de execução SI. Por outro lado, tanto o pico de aceleração como de 

velocidade angular são significativamente diferentes entre as duas condições (Tabela 11), 

verificando-se que o pico de aceleração angular é menor na condição SI que na condição 

CI (2,42 + 1,6 e os 1,59 + 1,4 rad.s
-2

), mas o pico de velocidade angular é maior na 

condição de execução SI que na execução CI (2,5 + 1,9 e os 3,92 + 1,8 rad.s
-1

). Este 

comportamento deverá estar relacionada com o facto de o movimento começar mais perto 

do instante do TC na condição SI, com o pico de velocidade a acontecer também mais 

perto desse instante. 

No segmento antebraço no instante do TC, como era esperado, no movimento de 

extensão a velocidade angular na condição de execução CI é significativamente maior que 

na condição de execução SI. Já no movimento de pronação este comportamento está 

invertido, ou seja, a velocidade angular na condição de execução CI é significativamente 

menor que na condição de execução SI, o que não corresponde ao espectável. Todavia, o 

comportamento da velocidade neste instante enquadra-se com o comportamento 
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identificado para o pico máximo de velocidade da pronação, em que este é 

significativamente menor na condição de execução CI relativamente à condição de 

execução SI. No instante do TC a aceleração angular é praticamente nula em ambos os 

movimentos e condições de execução. 

 

3.2. Grupo 

As tabelas 12 e 13 apresentam os resultados médios e desvio-padrão referentes ao 

compósito das variáveis dependentes cinemáticas dos grupos de karatecas (K) e não 

karatecas (NK) na execução do choku-zuki, e a análise de variância multivariada 

(MANOVA) das mesmas variáveis dependentes entre os dois grupos na execução do 

choku-zuki. 

 

Tabela 12: Valores médios e desvio-padrão referentes ao compósito de variáveis cinemáticas na fase principal do Choku-

zuki realizado pelos karatecas (K) e pelos sujeitos não karatecas (NK) da amostra. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no 

contacto (Ag TC), Amplitude angular (AMP Ag), Intervalo entre o tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), 

Velocidade angular máxima (MAgV), Aceleração angular máxima (MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade 

angular (TMAgV_TC), Instante do pico máximo de aceleração angular (TMAgAc_TC), Duração da aceleração 

(DurAgAc) Velocidade angular no contacto (TCAgV), Aceleração angular no contacto (TCAgAc). Unidades - Ângulo = 

grau, Tempo = segundo, velocidade angular = rad.s-1, aceleração angular = rad.s-2. 

 

 
Tórax 

 
Braço – Gleno-umeral 

 

Antebraço - Cotovelo 

 
Rotação Esq. 

 
Abdução 

 
Rotação Interna  

 
Flexão Extensão 
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Tabela 13: Análise multivariada (MANOVA) do Choku-zuki realizado pelos karatecas (K) e pelos sujeitos não karatecas 

(NK) da amostra. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no contacto (Ag TC), Amplitude angular (AMP Ag), Intervalo entre o 

tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), Velocidade angular máxima (MAgV), Aceleração angular máxima 

(MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade angular (TMAgV_TC), Instante do pico máximo de aceleração angular 

(TMAgAc_TC), Duração da aceleração (DurAgAc) Velocidade angular no contacto (TCAgV), Aceleração angular no 

contacto (TCAgAc), (p<0,005). 
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Antebraço - Cotovelo 

 
Rotação Esq 

 
Abdução 
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3,663 0,060 
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0,241 0,625 
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A figura 30 apresenta a sequência cronológica do instante de início de cada um dos 

movimentos segmentares relativamente ao instante de contacto com a makiwara na 

execução do choku-zuki. A figura 31 ilustra os parâmetros referentes aos instantes em que 

acontecem os picos de aceleração e de velocidade angular nos movimentos segmentares do 

braço e do antebraço na execução do choku-zuki pelos karatecas e não karatecas. 
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Figura 30: Cronologia de início dos diferentes movimentos segmentares realizados na fase principal pelos karatecas (K) e 

não karatecas (NK) na realização do choku-zuki. * - Com diferenças significativas (p<0,005). 
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Figura 31: Cronologia sequencial dos instantes dos picos máximos de aceleração (TMAgAc_TC) e de velocidade 

(TMAgV_TC) na execução do choku-zuki pelos karatecas (K) e não karatecas (NK). * - Com diferenças significativas 

(p<0,005). 

 

Como se encontra ilustrado pela figura 30 e se constata através da tabela 12 o tempo 

de duração da execução do choku-zuki é menor quando este é efectuado pelos sujeitos 

karatecas, tempo esse que reflecte o instante de início do primeiro movimento segmentar a 

começar em ambos os grupos, a pronação do antebraço (0,242 + 0,091 s; 0,348 + 0,070 s). 

Os sujeitos karatecas iniciam os movimentos segmentares em instantes 

significativamente mais próximos do instante do TC que os sujeitos não karatecas, com 

excepção do movimento de rotação interna do braço onde apenas existe essa tendência, e 

do movimento de flexão do braço que começa nos karatecas significativamente mais cedo 

que nos não karatecas (Tabela 13). Esta antecipação no instante de início dos movimentos 

segmentares nos sujeitos não karatecas, fundamentalmente no movimento de abdução do 

braço e de rotação do tórax para o lado esquerdo, leva a que estes aconteçam na 

continuidade do movimento de pronação do antebraço. Assim, verifica-se que a cronologia 

sequencial dos sujeitos não karatecas é diferente da dos karatecas devido à antecipação no 

início desses dois movimentos segmentares.  

Os picos de velocidade angular dos movimentos segmentares que acontecem entre os 

0,020 + 0,036 s e os 0,081 + 0,100 s, onde os karatecas tendem para que estes picos 

sucedam mais perto do instante do TC que nos sujeitos não karatecas, com esta tendência a 

ser significativa nos movimentos de extensão e de pronação do antebraço. Por outro lado, o 

pico de velocidade do movimento de pronação do antebraço nos sujeitos karatecas 

* 

* 

* 



                                                                                             Cap. IV - Apresentação de Resultados Cinemáticos 

___________________________________________________________________________________ 

António Vences de Brito 

131 

acontece mais perto do instante do TC que os picos de velocidade dos restantes 

movimentos do braço e antebraço, o que contraria o facto de o movimento de pronação do 

antebraço ser o primeiro a começar. Assim, verifica-se que a sequência cronológica de 

acontecimento dos picos de velocidade nos sujeitos karatecas diferencia-se da sequência 

relativa aos instantes de início dos movimentos segmentares devido ao instante em que 

acontece o pico de velocidade do movimento de pronação do antebraço. Este 

comportamento não acontece nos sujeitos não karatecas onde se verifica que as sequências 

cronológicas relativas aos instantes de início dos movimentos segmentares do braço e 

antebraço são semelhantes na generalidade à sequência de acontecimento dos respectivos 

picos de velocidade angular. Verifica-se no entanto a tendência para que o pico de 

velocidade do movimento de extensão do antebraço aconteça antes do pico do movimento 

de rotação interna do braço nos sujeitos não karatecas (Figura 31; Tabela 12), o que sugere 

que o movimento de extensão do antebraço começa a ser travado mais cedo mantendo-se 

uma preocupação com o posicionamento e trajectória do conjunto braço e antebraço. 

Evidencia-se assim que as diferenças quanto ao instante de ocorrência dos picos de 

velocidade angular tornam as sequências cronológicas neste aspecto diferentes entre 

karatecas e não karatecas. 

Quanto às restantes variáveis dependentes na execução do choku-zuki pelos não 

karatecas e pelos karatecas a figura 32 reflecte a amplitude de cada um dos movimentos 

segmentares na fase principal da execução do choku-zuki. A figura 33 ilustra os parâmetros 

referentes aos valores dos picos de velocidade e de aceleração angular durante o 

movimento nos segmentos braço e antebraço. 
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Figura 32: Amplitude dos diferentes movimentos segmentares nas execuções do choku-zuki realizadas pelos karatecas 

(K) e não karatecas (NK). * - Com diferenças significativas (p<0,005). 
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Figura 33: Pico máximo de velocidade (MAgV), pico máximo de aceleração (MAgAc) na execução choku-zuki pelos 

karatecas (K) e não karatecas (NK). * - Com diferenças significativas (p<0,005). 

 

Tórax 

Como ilustra a figura 32, karatecas e não karatecas realizam o movimento de rotação 

do tórax para o lado esquerdo com uma amplitude média entre os 49,23º + 13º e os 37,18º 

+ 17,30º. Como mostra a tabela 13, os karatecas são significativamente diferentes na 

execução do choku-zuki quanto à amplitude de realização do movimento verificando-se 

que estes tem maior amplitude no movimento que os não karatecas, o que poderá 

evidenciar uma maior disponibilidade na utilização do movimento e sua adequação à 

realização do choku-zuki por parte dos karatecas, estando os não karatecas mais 

constrangidos. Esta maior amplitude de movimentos relaciona-se fundamentalmente com a 

tendência de diferente posicionamento do tórax no instante inicial e final do movimento 

entre os grupos. Contudo, o elevado desvio-padrão verificado quanto ao posicionamento 

inicial e final do tórax não permite concluir com clareza sobre qual a influência mais 

correcta na variabilidade da amplitude (Tabela 12). 

 

Braço 

Relativamente ao movimento de abdução do braço, como se encontra ilustrado figura 

32, a amplitude do movimento é semelhante entre os karatecas e os não karatecas situando-

se entre os 24,75º + 11,9º e os 26,08º + 11,10º. Este comportamento reflecte o semelhante 

posicionamento do segmento no instante do início e no instante do TC no movimento 

(Tabela 12). Assim evidencia-se estabilidade na realização do movimento entre os grupos 

* 
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o que poderá reflectir o papel estabilizador do movimento relativamente à deslocação do 

braço em direcção ao alvo. 

O movimento de rotação interna do braço é efectuado nos karatecas e não karatecas 

com uma amplitude média que se situa entre os 17,54º + 12,4º e os 24,41º + 12,30º, onde 

os sujeitos não karatecas efectuam o movimento com maior amplitude que os karatecas, 

sendo a diferença entre os grupos significativa (Tabela13). Este comportamento deve-se 

fundamentalmente à tendência para que o segmento atinja um maior grau de rotação 

interna no grupo de não karatecas no instante do TC, mas sem que esta seja significativa, o 

que também será consequência da tendência para começar o movimento mais cedo que nos 

karatecas (Tabela 12 e 13). Por outro lado poderá também estar associado com uma menor 

liberdade de rotação do tórax, compensando assim com um aumento da amplitude da 

rotação do braço. 

Como ilustra a figura 33 o valor médio do pico máximo de velocidade angular nos 

sujeitos karatecas e não karatecas situa-se entre os 10,77 + 1,8 e os 10,06 + 2,2 rad.s
-1

, e o 

valor médio do pico máximo de aceleração angular está entre 0,89 + 0,6 e os 1,5 + 0,5 

rad.s
-2

. O comportamento dos dois grupos de sujeitos é semelhante, apesar da ligeira 

tendência, não significativa, para que o pico de velocidade angular seja maior nos sujeitos 

karatecas (Tabela 12). 

O movimento de flexão do braço é realizado nos grupos com uma amplitude média 

entre os 65,77º + 16º e os 72,21º + 15º, com os sujeitos não karatecas a realizarem o 

movimento com maior amplitude que sujeitos karatecas, sendo a diferença entre eles 

significativa (Tabela 13). Esta diferença de amplitude no movimento deve-se 

fundamentalmente ao posicionamento final do segmento no instante do TC, em que os 

sujeitos não karatecas tendem, de forma não significativa, a terminar o movimento com 

maior flexão do braço que os karatecas (Tabela 12). Este comportamento tenderá a 

compensar o maior bloqueio do tórax nos sujeitos não karatecas. Por outro, o valor médio 

do pico de velocidade assim como da aceleração angular do movimento é semelhante entre 

os karatecas e não karatecas, situando-se o primeiro entre os 2,94 + 1,8 e os 2,92 + 1,6 

rad.s
-1

, e o pico de aceleração angular entre os 2,70 + 2,1 e os 3,16 + 1,5 rad.s
-2

. 

No segmento braço, nos movimentos de rotação interna e de flexão verifica-se um 

comportamento sem diferenças significativas quanto ao valor da velocidade e da 

aceleração angular no instante do TC (Tabelas 12 e 13). 
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Antebraço 

A extensão do antebraço na realização do choku-zuki, como ilustra a figura 32, é 

realizada com uma amplitude média pelos sujeitos karatecas e não karatecas compreendida 

entre os 56,76º + 20º e os 60,79º + 19,2º. Verifica-se uma tendência para que a amplitude 

do movimento seja ligeiramente menor nos karatecas relativamente aos não karatecas, não 

sendo no entanto a diferença entre os grupos significativa. Esta tendência poderá estar 

relacionada com a antecipação do instante do início do movimento nos sujeitos não 

karatecas, o que também deverá ser a causa da antecipação do instante do pico de 

aceleração e de velocidade do movimento, já que tanto o valor do pico máximo de 

velocidade (8,97 + 1,9; 8,8 + 2,1 rad.s
-1

) como de aceleração angular (0,67 + 0,65; 0,9 + 

0,42 rad.s
-2

) são semelhantes entre os grupos (Tabela 12, 13; Figura 33). Todavia, verifica-

se que existe estabilidade quanto ao posicionamento inicial e final do segmento sendo este 

semelhante entre os karatecas e não karatecas (Tabelas 12, 13). 

O movimento de pronação do antebraço é realizado pelos karatecas e não karatecas 

com uma amplitude que se situa entre 41,84º + 16,2º e os 66,99º + 22,8º como é ilustrado 

pela figura 32. Verifica-se que a amplitude do movimento é significativamente menor nos 

karatecas relativamente aos não karatecas (Tabela 13). Apesar de o movimento ser 

realizado com menor amplitude pelos karatecas e de o pico de aceleração angular ser 

significativamente menor (1,35 + 1,3; 2,66 + 1,5 rad.s
-2

), o pico de velocidade angular nos 

karatecas é significativamente maior que nos sujeitos não karatecas (3,87 + 2; 2,55 + 1,5 

rad.s
-1

). Este comportamento poderá identificar um melhor aproveitamento da aceleração 

do movimento por parte dos karatecas, do que resulta também que estes estejam 

significativamente menos tempo em aceleração do que os sujeitos karatecas. Mas este 

menor tempo de aceleração pode ser explicado pelo facto de o movimento começar mais 

perto do instante do TC nos karatecas, como foi anteriormente referido. 

No instante do TC os sujeitos karatecas nos movimentos de extensão e de pronação 

do antebraço têm uma velocidade angular maior que os sujeitos não karatecas, sendo a 

diferença significativa entre os dois grupos no movimento de pronação. A aceleração dos 

movimentos do antebraço tende a ser nula nesse instante em qualquer um dos grupos. Este 

comportamento revela a existência de uma tendência mais acentuada para parar o 

movimento de pronação nos sujeitos não karatecas. 

 

3.3 Género 
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As tabelas 14 e 15 apresentam os resultados médios e desvio-padrão referentes ao 

compósito das variáveis dependentes cinemáticas dos grupos de Masculinos (M) e 

Femininos (F) na execução do choku-zuki, e a análise de variância multivariada 

(MANOVA) das mesmas variáveis dependentes entre os dois grupos na execução do 

choku-zuki. 

 
Tabela 14: Valores médios e desvio-padrão referentes ao compósito de variáveis cinemáticas na fase principal do Choku-

zuki realizado pelos sujeitos masculinos (M) e pelos sujeitos femininos (F) da amostra. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no 

contacto (Ag TC), Amplitude angular (AMP Ag), Intervalo entre o tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), 

Velocidade angular máxima (MAgV), Aceleração angular máxima (MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade 

angular (TMAgV_TC), Instante do pico máximo de aceleração angular (TMAgAc_TC), Duração da aceleração 

(DurAgAc) Velocidade angular no contacto (TCAgV), Aceleração angular no contacto (TCAgAc). Unidades - Ângulo = 

grau, Tempo = segundo, velocidade angular = rad.s-1, aceleração angular = rad.s-2. 
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Pronação 

 
Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad 

Ag I - M 50,64 80,90 
 

28,10 8,30 
 

-26,55 14,20 
 

-32,03 9,50 
 

132,23 12,50 
 

-55,38 19,00 

Ag I - F 22,99 86,20 
 

14,76 8,90 
 

-34,22 8,90 
 

-35,50 8,50 
 

129,59 14,20 
 

-54,62 15,60 

Ag TC - M 8,37 83,40 
 

49,68 12,90 
 

-8,42 16,90 
 

35,73 16,40 
 

72,57 20,00 
 

-1,39 18,20 

Ag TC - F -21,26 88,30 
 

43,92 14,10 
 

-10,40 13,00 
 

34,71 17,10 
 

71,69 19,90 
 

0,21 20,70 

AMPAg - M 42,26 13,00 
 

21,67 10,30 
 

18,13 12,10 
 

67,76 16,10 
 

59,66 20,10 
 

53,99 25,30 

AMPAg - F 44,26 19,60 
 

29,15 11,70 
 

23,81 12,90 
 

70,22 16,00 
 

57,90 18,80 
 

54,83 21,60 

IntervTI_TC - M 0,213 0,042 
 

0,214 0,082 
 

0,145 0,060 
 

0,218 0,047 
 

0,126 0,046 
 

0,283 0,085 

IntervTI_TC - F 0,238 0,049 
 

0,232 0,095 
 

0,192 0,080 
 

0,219 0,070 
 

0,136 0,066 
 

0,307 0,106 

MAgV - M     
 

    
 

10,55 1,80 
 

2,34 1,30 
 

8,66 2,10 
 

2,35 1,50 

MAgV - F     
 

    
 

10,28 2,40 
 

3,53 1,80 
 

9,11 1,90 
 

4,07 1,80 

MAgAc - M     
 

    
 

0,75 0,32 
 

3,22 1,80 
 

0,79 0,60 
 

1,76 1,30 

MAgAc - F     
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2,64 1,70 
 

0,78 0,45 
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0,036 0,020 
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0,135 0,088 
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0,083 0,054 
 

0,134 0,053 
 

0,070 0,034 
 

0,177 0,115 

DurAgAc - M     
 

    
 

0,113 0,079 
 

0,162 0,076 
 

0,090 0,036 
 

0,230 0,078 

DurAgAc - F     
 

    
 

0,141 0,054 
 

0,163 0,066 
 

0,097 0,048 
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TCAgV - M     
 

    
 

-8,58 2,60 
 

1,22 1,90 
 

5,86 2,00 
 

1,88 1,80 
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-7,67 2,60 
 

2,04 2,00 
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0,15 0,30 
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0,05 0,50 
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0,19 0,50 
 

-0,08 0,30 
 

-0,02 0,20 
 

0,00 0,20 

 

 
Tabela 15: Análise multivariada (MANOVA) do Choku-zuki realizado pelos sujeitos masculinos (M) e pelos sujeitos 

femininos (F) da amostra. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no contacto (Ag TC), Amplitude angular (AMP Ag), Intervalo 

entre o tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), Velocidade angular máxima (MAgV), Aceleração angular máxima 

(MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade angular (TMAgV_TC), Instante do pico máximo de aceleração angular 

(TMAgAc_TC), Duração da aceleração (DurAgAc) Velocidade angular no contacto (TCAgV), Aceleração angular no 

contacto (TCAgAc), (p<0,005). 
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Ag I 1,893 0,174 
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0,034 0,854 
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0,784 0,379 
 

16,304 0,000 
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A figura 34 ilustra a sequência cronológica do instante de início de cada um dos 

movimentos segmentares relativamente ao instante do contacto com a makiwara na 

execução do choku-zuki. A figura 35 ilustra os parâmetros referentes aos instantes em que 

acontecem os picos de aceleração e de velocidade angular nos movimentos segmentares do 

braço e do antebraço na execução do choku-zuki pelos sujeitos masculinos e femininos. 
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Figura 34: Cronologia de início dos diferentes movimentos segmentares realizados na fase principal pelos sujeitos 

masculinos (M) e femininos (F) na realização do choku-zuki. * - Com diferenças significativas (p<0,005). 
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Figura 35: Cronologia sequencial dos instantes dos picos máximos de aceleração (TMAgAc_TC) e de velocidade 

(TMAgV_TC) na execução do choku-zuki pelos sujeitos masculinos (M) e femininos (F). * - Com diferenças 

significativas (p<0,005). 
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Como ilustra a figura 34, há uma tendência para que os sujeitos masculinos iniciem a 

execução do choku-zuki em instantes mais próximos do instante do TC que os sujeitos 

femininos, comportamento traduzido pelo início do movimento de pronação do antebraço 

(0,242 + 0,091 s; 0,348 + 0,070 s). Com excepção do movimento segmentar de flexão do 

braço, os restantes movimentos segmentares também apresentam a mesma tendência, 

sendo significativa a diferença nos movimentos de rotação à esquerda do tórax e de rotação 

interna do braço (Tabela 15). Este comportamento leva a que o tempo de duração da 

execução do choku-zuki, quando este é efectuado pelos sujeitos masculinos, seja menor que 

nos sujeitos femininos, e que exista uma alteração na sequencia cronológica de início dos 

movimentos segmentares entre os sujeitos masculinos e femininos devido à antecipação do 

instante de início do movimento de rotação do tórax e da abdução do braço. Assim, estes 

dois movimentos iniciam-se nos sujeitos femininos antes da flexão e rotação interna do 

braço, e da extensão do antebraço. 

Como ilustra a figura 35, os picos de velocidade angular do movimento tendem a 

acontecer entre 0,056 + 0,045 s e os 0,032 + 0,020 s. Identifica-se uma tendência para que 

os picos de velocidade angular nos sujeitos femininos aconteçam mais distantes do instante 

do TC do que nos sujeitos masculinos nos movimentos de rotação interna do braço e de 

extensão do antebraço, mas só no movimento de rotação interna do braço a diferença entre 

os sujeitos femininos e masculinos é significativa quanto a esta variável dependente 

(Tabela 15). Por outro lado, o movimento de pronação do antebraço apresenta um 

comportamento tendencialmente inverso ao referido para os outros movimentos. O 

comportamento tendencial de antecipação do pico de velocidade poderá estar dependente 

da antecipação do início dos movimentos segmentares. 

A sequência cronológica relativa aos instantes em que acontecem os picos de 

velocidade angular dos movimentos segmentares do braço e do antebraço tende a ser 

diferente da sequência cronológica dos instantes de início dos movimentos segmentares 

nos sujeitos masculinos e femininos, e entre os dois grupos na execução do choku-zuki. 

Estas diferenças sequenciais devem-se ao facto de o primeiro pico de velocidade a 

acontecer é o do movimento de flexão do braço nos sujeitos masculinos e femininos, e à 

tendência para antecipação do instante do pico nos sujeitos femininos relativamente aos 

masculinos nos movimentos de extensão do antebraço e de rotação interna do braço. 
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Nas figuras que se seguem encontram-se representadas outras variáveis dependentes 

da execução do choku-zuki pelos sujeitos masculinos e pelos sujeitos femininos. A figura 

36 ilustra a amplitude de cada um dos movimentos segmentares na fase principal da 

execução do choku-zuki. A figura 37 ilustra os parâmetros referentes aos valores dos picos 

de velocidade e de aceleração angular durante o movimento nos segmentos braço e 

antebraço nos sujeitos masculinos e femininos. 
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Figura 36: Amplitude dos diferentes movimentos segmentares nas execuções do choku-zuki realizadas pelos sujeitos 

masculinos (M) e femininos (F). * - Com diferenças significativas (p<0,005). 
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Figura 37: Pico máximo de velocidade (MAgV), pico máximo de aceleração (MAgAc) na execução choku-zuki pelos 

sujeitos masculinos (M) e femininos (F). * - Com diferenças significativas (p<0,005). 
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Tórax 

Relativamente ao movimento de rotação do tórax para a esquerda, como é ilustrado 

pela figura 36, a amplitude da rotação tende a estar entre os 42,26º + 13 º e os 44,26º + 

19,60º nos sujeitos masculinos e femininos, não existindo diferenças significativas entre os 

dois grupos. Todavia as tabelas 14 e 15 identificam que o posicionamento inicial e final do 

tórax apesar de não ser significativamente diferente entre os sujeitos masculinos e 

femininos, apresenta um grande desvio-padrão relativamente ao seu valor angular médio. 

Contudo, o desvio-padrão relativo à amplitude do movimento é menor que o seu valor 

médio e é próximo entre os grupos, o que leva a considerar que a amplitude do movimento 

é estável nos sujeitos.  

Este semelhante comportamento deste movimento não reflecte assim existir um 

condicionalismo do género na sua realização durante a execução do choku-zuki. 

 

Braço 

O movimento de abdução do braço é efectuado pelos sujeitos masculinos e femininos 

com uma amplitude que se situa entre 21,67º + 10,3º e os 29,15º + 11,70º. Como é 

ilustrado pela figura 36, os sujeitos femininos efectuam o movimento com maior amplitude 

do que os sujeitos masculinos, sendo a diferença entre os géneros significativa (Tabela 15). 

Esta diferença deve-se fundamentalmente ao posicionamento inicial do segmento onde se 

constata que os sujeitos femininos iniciam o movimento com um menor ângulo posicional 

de abdução que os masculinos, sendo a diferença entre ambos significativa. A maior 

amplitude de movimento nos sujeitos femininos é também possível pela antecipação do 

início do movimento que se verificou que acontece neste grupo, o que permitirá um 

aumento da estabilidade na sua execução. 

O movimento de rotação interna do braço é efectuado pelos sujeitos masculinos e 

femininos com uma amplitude entre os 18,13º + 12,1º e os 23,81º + 12,9º, verificando-se 

que são os sujeitos masculinos que realizam o movimento com menor amplitude que os 

femininos, sendo a diferença entre os grupos significativa (Figura 36; Tabelas 14 e 15). É o 

posicionamento inicial do segmento, onde se verifica que os sujeitos femininos iniciam o 

movimento com o segmento posicionado com menor rotação interna do braço que os 

sujeitos masculinos, sendo esse posicionamento significativamente diferente entre os 

grupos, o que condiciona a diferença de amplitude entre os dois grupos. Por outro lado, 

como ilustra a figura 37 e a tabela 15, o pico de aceleração angular é significativamente 
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maior nos sujeitos femininos relativamente aos masculinos (0,75 + 0,72 rad.s
-2

; 1,14 + 0,72 

rad.s
-2

), no entanto o pico de velocidade angular do movimento é semelhante entre os 

sujeitos femininos e masculinos (10,55 + 1,8 rad.s
-1

; 10,28 + 2,40 rad.s
-1

). Este 

comportamento indicia que os sujeitos femininos necessitam de maior aceleração para 

obter uma velocidade semelhante á conseguida pelos sujeitos masculinos. No entanto, esta 

maior aceleração, a antecipação do início do movimento e a sua maior amplitude poderão 

justificar a antecipação do instante do pico de velocidade nos sujeitos femininos 

relativamente aos masculinos. 

O movimento de flexão do braço, de acordo com o representado nas figuras 36 e 37 e 

na tabela 15, tem um comportamento cinemático muito semelhante entre os dois géneros. 

A amplitude do movimento está entre os 67,76º + 16,1º e os 70,22º + 16º, verificando-se 

que há uma aparente tendência para que o movimento seja realizado com menor amplitude 

pelos sujeitos masculinos da amostra, no entanto sem ser significativamente diferente. Este 

semelhante comportamento na amplitude do movimento entre os géneros deriva da 

semelhança posicional do segmento no instante de início do movimento e no instante do 

TC, sem diferenças significativas (Tabelas 14 e 15).  

Por outro lado, apesar de não existir diferenças significativas entre os géneros quanto 

ao pico de aceleração angular do movimento, o pico máximo de velocidade que se situa 

entre 2,34 + 1,3 e os 3,53 + 1,8 rad.s
-1

, é significativamente diferente entre os géneros, 

sendo maior nos sujeitos femininos (Tabelas 14 e 15), o que poderá resultar de um menor 

peso do segmento. 

No instante do TC não se verificam diferenças significativas entre os géneros quanto 

à aceleração e à velocidade angular dos movimentos de rotação interna e de flexão do 

braço. 

 

Antebraço 

Quanto ao movimento de extensão do antebraço as figuras 36 e 37 e a tabela 15 

ilustram a existência de um comportamento semelhante entre os géneros verificando-se 

que não existem diferenças significativas relativamente às variáveis dependentes em 

estudo. Assim verifica-se que o movimento é efectuado pelos sujeitos masculinos e 

femininos com uma amplitude que está entre os 59,66º + 20,1º e os 57,9º + 18,8º, com um 

posicionamento segmentar de início e final do movimento semelhante entre os géneros. Os 

valores médios do pico máximo de velocidade (8,66 + 2,1 rad.s
-1

; 9,11 + 1,9 rad.s
-1

) e de 
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aceleração angular são semelhantes (0,79 + 0,6 rad.s
-2

; 0,78 + 0,45 rad.s
-2

). Assim, 

verifica-se que o comportamento cinemático no movimento segmentar de extensão do 

antebraço na realização do choku-zuki não é influenciado pelo género do executante. 

Na realização da pronação do antebraço os sujeitos masculinos e femininos têm um 

posicionamento angular inicial e final do segmento semelhante, o que conduz a uma 

semelhante amplitude do movimento, com este a ser efectuado com uma amplitude média 

que se situa entre 53,99º + 25,3º e os 54,83º + 21,6º (Figura 36). Apesar da semelhante 

amplitude da pronação do antebraço verifica-se que o pico de aceleração angular acontece 

significativamente mais cedo nos sujeitos femininos que nos masculinos. Esta antecipação 

do instante do pico de aceleração não se reflecte sobre o valor do pico de aceleração, 

verificando-se que não existem diferenças significativas entre os géneros nesta variável 

dependente (Tabela15). A antecipação do instante de ocorrência do pico de aceleração 

também não se repercute no instante de ocorrência do pico de velocidade entre os géneros, 

mas verifica-se que o valor médio do pico máximo de velocidade angular é 

significativamente maior nos sujeitos femininos que nos masculinos (2,35 + 2,1 rad.s
-1

; 

4,07 + 1,8 rad.s
-1

). 

Relativamente ao instante do TC verifica-se que a aceleração angular é praticamente 

nula nos movimentos do antebraço, não existindo diferenças significativas entre os 

géneros. Contudo, ambos os movimentos estão animados de velocidade angular, 

verificando-se que os sujeitos masculinos tendem a ter menor velocidade angular que os 

sujeitos femininos, fundamentalmente na pronação do antebraço onde a diferença entre os 

géneros é significativa. 

 

 

4. Interacção das variáveis independentes relativamente às variáveis 

dependentes 

 

Como mostra a tabela 9 (ponto 3.) não existem efeitos significativos de interacção 

entre Género*Condição, Grupo*Condição e Condição*Grupo*Género. Este resultado 

mostra que o comportamento cinemático identificado no compósito de variáveis 

dependentes relativamente a cada uma das variáveis independentes não se altera por 

influência “cruzada” das restantes variáveis independentes. Todavia, verifica-se que existe 

uma interacção significativa relativamente às variáveis independentes Género*Grupo. Esta 
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interacção revela que os sujeitos masculinos, femininos, karatecas e não karatecas têm um 

comportamento motor específico que é diferente e individualizado. Contudo, a interacção 

Género*Grupo é apenas significativa relativamente ao compósito de variáveis dependentes 

nos movimentos de abdução e de flexão do segmento braço (Tabela 9). Nos restantes 

movimentos segmentares não existe interacção significativa Género*Grupo, o que indica 

que nesses, o comportamento do compósito de variáveis dependentes está apenas 

relacionado com a variável independente de forma isolada. 

 

4.1. Efeitos de interacção Género*Grupo no braço 

A tabela 16 apresenta a análise de variância multivariada (MANOVA) do compósito 

de variáveis dependentes relativamente à interacção do Género*Grupo na execução do 

choku-zuki. 

 
Tabela 16: Análise da interacção Género*Grupo. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no contacto (Ag TC), Amplitude angular 

(AMP Ag), Intervalo entre o tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), Velocidade angular máxima (MAgV), 

Aceleração angular máxima (MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade angular (TMAgV_TC), Instante do pico 

máximo de aceleração angular (TMAgAc_TC), Duração da aceleração (DurAgAc) Velocidade angular no contacto 

(TCAgV), Aceleração angular no contacto (TCAgAc). (p<0,005) 

    
Género*Grupo 

      

 
Torax 

 
Braço - Glenoumeral 

 

Antebraço - Cotovelo 

 
Rotação Esq 

 
Abdução 

 
Rotação Interna  

 
Flexão Extensão 

 
Pronação 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

 
F p< 

Ag I 0,525 0,471 
 

0,646 0,424 
 

0,780 0,380 
 

0,876 0,353 
 

0,028 0,868 
 

0,456 0,502 

Ag TC 0,249 0,619 
 

0,228 0,635 
 

3,381 0,070 
 

4,708 0,034 
 

0,558 0,458 
 

1,234 0,271 

AMPAg 1,431 0,236 
 

1,657 0,203 
 

1,520 0,222 
 

2,523 0,117 
 

0,252 0,618 
 

0,120 0,730 

IntervTI_TC 0,244 0,623 
 

14,333 0,000 
 

0,038 0,847 
 

10,513 0,002 
 

1,419 0,238 
 

6,969 0,010 

MAgV     
 

    
 

0,865 0,356 
 

0,676 0,414 
 

0,193 0,661 
 

0,003 0,955 

MAgAc     
 

    
 

0,438 0,510 
 

5,440 0,023 
 

3,067 0,085 
 

0,326 0,570 

TMAgV_TC     
 

    
 

6,237 0,015 
 

4,665 0,034 
 

0,223 0,638 
 

0,058 0,811 

TMAgAc_TC     
 

    
 

0,878 0,352 
 

6,819 0,011 
 

1,402 0,241 
 

1,300 0,258 

DurAgAc     
 

    
 

0,909 0,344 
 

1,943 0,168 
 

1,525 0,221 
 

5,874 0,018 

TCAgV     
 

    
 

2,212 0,142 
 

0,371 0,544 
 

0,847 0,361 
 

0,245 0,623 

TCAgAc     
 

    
 

0,093 0,761 
 

1,892 0,174 
 

0,152 0,698 
 

1,021 0,316 

 

 

 

A tabela 17 apresenta os resultados médios e o desvio-padrão referentes ao 

compósito das variáveis dependentes cinemáticas relativas à interacção das variáveis 

independentes Género*Grupo na execução do choku-zuki. 
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Tabela 17: Valores médios e desvio-padrão do compósito de variáveis cinemáticas na fase principal do Choku-zuki 

relativos à interacção das variáveis independentes Gènero*Grupo. Ângulo Inicial (Ag I), Ângulo no contacto (Ag TC), 

Amplitude angular (AMP Ag), Intervalo entre o tempo de início e de contacto (IntervTI_TC), Velocidade angular 

máxima (MAgV), Aceleração angular máxima (MAgAc), Instante do pico máximo de velocidade angular (TMAgV_TC), 

Instante do pico máximo de aceleração angular (TMAgAc_TC), Duração da aceleração (DurAgAc) Velocidade angular 

no contacto (TCAgV), Aceleração angular no contacto (TCAgAc). Unidades - Ângulo = grau, Tempo = segundo, 

velocidade angular = rad.s-1, aceleração angular = rad.s-2. 

   
Tórax 

 
Braço – Gleno-umeral 

 

Antebraço - Cotovelo 

   
Rotação Esq. 

 
Abdução 

 

Rotação 
Interna  

 
Flexão Extensão 

 
Pronação 

   
Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad   Med DvPad 

Ag I Feminino K 19,75 87,13 
 

15,89 6,07 
 

-31,86 9,79 
 

-36,07 6,53 
 

130,95 6,22 
 

-53,12 20,05 

  
NK 26,23 87,78 

 
13,63 10,76 

 
-36,58 7,80 

 
-34,94 10,67 

 
128,24 18,51 

 
-56,13 11,40 

 
Masculino K 32,83 77,48 

 
27,56 8,16 

 
-26,71 13,84 

 
-30,47 6,32 

 
133,09 11,50 

 
-51,09 18,14 

  
NK 68,45 82,79 

 
28,65 8,70 

 
-26,41 15,05 

 
-33,60 12,70 

 
131,38 13,99 

 
-59,69 19,46 

Ag TC Feminino K -32,76 86,30 
 

42,74 9,83 
 

-9,98 14,13 
 

28,43 16,07 
 

76,12 16,71 
 

-11,67 14,51 

  
NK -9,78 90,87 

 
45,10 16,99 

 
-10,82 12,39 

 
41,00 16,28 

 
67,26 21,83 

 
12,09 19,09 

 
Masculino K -13,34 77,50 

 
50,02 14,72 

 
-13,51 17,62 

 
36,59 19,14 

 
74,38 22,39 

 
-8,86 17,66 

  
NK 30,09 85,99 

 
49,34 11,03 

 
-3,34 14,83 

 
34,88 13,30 

 
70,77 17,59 

 
6,07 15,79 

AMPAg Feminino K 52,51 13,21 
 

26,85 11,57 
 

21,88 14,52 
 

64,50 16,01 
 

54,83 15,80 
 

41,45 18,89 

  
NK 36,01 21,04 

 
31,47 11,86 

 
25,76 11,70 

 
75,94 14,60 

 
60,98 21,01 

 
68,23 15,64 

 
Masculino K 46,17 12,59 

 
22,65 12,25 

 
13,20 9,13 

 
67,05 17,39 

 
58,71 23,40 

 
42,23 14,26 

  
NK 38,36 12,61 

 
20,70 7,95 

 
23,07 13,19 

 
68,48 15,14 

 
60,62 17,77 

 
65,76 29,36 

IntervTI_TC  Feminino K 0,224 0,038 
 

0,156 0,042 
 

0,183 0,074 
 

0,217 0,048 
 

0,110 0,020 
 

0,233 0,097 

  
NK 0,252 0,055 

 
0,308 0,067 

 
0,201 0,050 

 
0,220 0,048 

 
0,162 0,081 

 
0,381 0,054 

 
Masculino K 0,195 0,038 

 
0,196 0,085 

 
0,139 0,104 

 
0,257 0,073 

 
0,115 0,055 

 
0,252 0,088 

  
NK 0,232 0,039 

 
0,232 0,077 

 
0,151 0,047 

 
0,179 0,040 

 
0,138 0,032 

 
0,315 0,071 

MAgV Feminino K           
 

10,87 2,27 
 

3,40 1,94 
 

9,30 2,04 
 

4,75 1,99 

  
NK           

 
9,70 2,48 

 
3,66 1,79 

 
8,94 1,86 

 
3,40 1,51 

 
Masculino K           

 
10,68 1,58 

 
2,49 1,64 

 
8,65 1,93 

 
3,00 1,68 

  
NK           

 
10,43 2,08 

 
2,20 0,94 

 
8,68 2,50 

 
1,70 1,15 

MAgAc Feminino K           
 

1,05 0,88 
 

1,93 1,95 
 

0,55 0,29 
 

1,51 1,72 

  
NK           

 
1,24 0,58 

 
3,36 1,41 

 
1,01 0,46 

 
3,01 1,65 

 
Masculino K           

 
0,74 0,29 

 
3,48 2,07 

 
0,80 0,83 

 
1,20 0,97 

  
NK           

 
0,76 0,36 

 
2,96 1,70 

 
0,80 0,36 

 
2,33 1,41 

TMAgV_TC Feminino K           
 

0,057 0,033 
 

0,039 0,030 
 

0,029 0,015 
 

0,019 0,028 

  
NK           

 
0,045 0,023 

 
0,073 0,050 

 
0,048 0,036 

 
0,076 0,117 

 
Masculino K           

 
0,026 0,020 

 
0,060 0,043 

 
0,029 0,018 

 
0,021 0,043 

  
NK           

 
0,038 0,021 

 
0,053 0,036 

 
0,043 0,021 

 
0,086 0,083 

TMAgAc_TC Feminino K           
 

0,089 0,070 
 

0,122 0,054 
 

0,057 0,020 
 

0,115 0,083 

  
NK           

 
0,078 0,027 

 
0,146 0,052 

 
0,084 0,039 

 
0,239 0,110 

 
Masculino K           

 
0,049 0,033 

 
0,157 0,055 

 
0,065 0,053 

 
0,094 0,066 

  
NK           

 
0,056 0,028 

 
0,117 0,044 

 
0,070 0,033 

 
0,175 0,092 

DurAgAc Feminino K           
 

0,125 0,065 
 

0,178 0,062 
 

0,080 0,023 
 

0,214 0,090 

  
NK           

 
0,156 0,042 

 
0,148 0,068 

 
0,113 0,058 

 
0,305 0,092 

 
Masculino K           

 
0,113 0,104 

 
0,197 0,083 

 
0,085 0,046 

 
0,231 0,093 

  
NK           

 
0,113 0,044 

 
0,126 0,048 

 
0,095 0,022 

 
0,229 0,061 

TCAgV Feminino K           
 

-7,54 2,43 
 

1,63 3,03 
 

6,30 3,04 
 

4,43 1,88 

  
NK           

 
-7,81 2,81 

 
2,38 2,23 

 
6,18 1,76 

 
2,55 2,07 

 
Masculino K           

 
-9,16 2,22 

 
1,14 2,45 

 
6,32 1,95 

 
2,63 1,87 

  
NK           

 
-8,02 2,91 

 
1,32 1,40 

 
5,41 2,05 

 
1,14 1,50 

TCAgAc Feminino K           
 

0,08 0,41 
 

-0,04 0,21 
 

0,00 0,26 
 

0,02 0,24 

  
NK           

 
0,31 0,63 

 
-0,12 0,36 

 
-0,05 0,26 

 
-0,04 0,25 

 
Masculino K           

 
0,07 0,29 

 
-0,25 0,36 

 
-0,09 0,16 

 
0,18 0,19 

  
NK           

 
0,23 0,37 

 
-0,07 0,60 

 
-0,09 0,28 

 
-0,07 0,70 

 

Como se encontra ilustrado na tabela 16, no movimento de abdução do braço existem 

efeitos significativos de interacção das variáveis independentes Género*Grupo sobre o 

compósito de variáveis dependentes apenas quanto ao instante em que o movimento se 

inicia (IntervTI_TC). Esta interacção deve-se ao facto dos sujeitos femininos não karatecas 

começarem mais cedo o movimento, e os sujeitos femininos karatecas serem o último 

grupo a iniciar o movimento, sendo então antecedidos pelos sujeitos masculinos karatecas 

e masculinos não karatecas (Tabela 17). Ou seja, o facto de ser karateca leva a que o 

movimento seja iniciado mais perto do instante do TC, o que já anteriormente foi 
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identificado na apresentação de resultados da variável independente Grupo. Todavia, o 

comportamento isolado dos sujeitos femininos karatecas é o oposto ao anteriormente 

identificado na variável independente Género, onde se verifica a tendência, sem diferenças 

significativas, de todos os sujeitos femininos iniciarem o movimento mais cedo. 

Relativamente ao movimento de flexão do braço, os efeitos significativos de 

interacção Género*Grupo sobre o compósito de variáveis dependentes reflecte a existência 

de diferenças significativas quanto ao posicionamento angular do segmento no instante do 

TC (Ag TC), ao instante em que se inicia o movimento (IntervTI_TC), ao instante de 

ocorrência do pico máximo de velocidade e de aceleração angular (TMAgV_TC, 

TMAgAc_TC), e ao valor do pico máximo de aceleração (MAgAc; Tabela 16). 

Assim, verifica-se que os karatecas masculinos são os que iniciam o movimento de 

flexão do braço mais cedo, em oposição aos não karatecas masculinos que são quem inicia 

o movimento mais perto do instante do TC, antecedidos pelos karatecas femininos e não 

karatecas femininos (Tabela 17). Todavia, o instante de início do movimento é muito 

próximo entre os sujeitos não karatecas e karatecas femininos, e os karatecas femininos 

estão também mais próximos dos karatecas masculinos do que dos não karatecas 

masculinos. Assim, verifica-se que relativamente às variáveis independentes Grupo e 

Género existe uma forte influência do comportamento dos sujeitos femininos, karatecas e 

não karatecas, que conduz a que o movimento no Grupo comece mais tarde no conjunto 

dos karatecas que no conjunto de não karatecas, e que no Género comece mais tarde no 

conjunto dos sujeitos masculinos que no conjunto de sujeitos femininos. 

Por outro lado, o posicionamento final do segmento no instante do TC apresenta um 

maior grau de flexão do braço nos sujeitos femininos não karatecas do que nos restantes, e 

os sujeitos femininos karatecas terminam o movimento com o menor grau de flexão da 

amostra, antecedidos pelos sujeitos não karatecas e karatecas masculinos (Tabela 17). 

Assim, a tendência referida na variável independente Grupo para que os karatecas 

terminem o movimento de flexão do braço com menor angulação que nos não karatecas, e 

a mesma tendência relativamente ao Género com os sujeitos masculinos a terminarem o 

movimento com menor angulação que nos sujeitos femininos deve-se fundamentalmente 

aos sujeitos femininos, não karatecas e karatecas.  

Quanto ao pico máximo de velocidade angular, é nos sujeitos femininos não 

karatecas que este acontece mais distante do instante do TC. A estes segue-se os karatecas 

masculinos e depois os não karatecas masculinos. Os karatecas femininos são os que 
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apresentam o pico de velocidade angular a acontecer mais próximo do instante do TC. Tal 

como acima foi apresentado, o comportamento dos sujeitos femininos karatecas e não 

karatecas é marcante no comportamento conjunto referido no Grupo e no Género, todavia é 

diferenciado. 

Relativamente ao instante de ocorrência do pico de aceleração angular são os 

karatecas masculinos que têm o pico de aceleração angular a acontecer mais longe do 

instante do TC. Por outro lado, é nos sujeitos masculinos não karatecas que o pico de 

aceleração ocorre mais perto do instante do TC, sendo estes antecedidos pelos karatecas 

femininos e pelos não karatecas femininos. Todavia, enquanto os karatecas masculinos têm 

o maior valor de pico de aceleração, os karatecas femininos têm o menor pico de 

aceleração da amostra. Os sujeitos não karatecas femininos e masculinos têm valores de 

pico intermédios aos dois grupos referidos (Tabela 17). Assim, parece ser preponderante o 

comportamento individualizado mas diferenciado dos karatecas masculinos e femininos 

nas variáveis independentes Grupo e Género relativamente às tendências já apresentadas. 

 

 

5. Resumo 

 

O padrão cinemático do membro superior na realização do choku-zuki CI por todos 

os sujeitos da amostra centra-se no desenvolvimento de uma sequência de início dos 

diferentes movimentos segmentares e de ocorrência dos picos de velocidade dos 

respectivos movimentos que é semelhante. A acção motora inicia-se com o movimento de 

pronação do antebraço sendo o seu pico de velocidade o primeiro a acontecer, e termina no 

movimento de extensão do antebraço sendo o seu pico de velocidade o que acontece mais 

perto do instante do TC. Entre estes dois movimentos segmentares são iniciados os 

movimentos de abdução e flexão do braço, rotação do tórax para o lado esquerdo e rotação 

interna do braço e respectivos picos de velocidade. O movimento é realizado em 0,334 s + 

0,078 s e os picos de velocidade tendem a acontecer nos 0,100 s que antecedem o instante 

do TC. Os movimentos de rotação do tórax para o lado esquerdo, flexão do braço, extensão 

e pronação do antebraço são realizados com uma amplitude que se situa entre 46,2º + 15,9º 

e os 60,47º + 14,1º. Nos movimentos de abdução e rotação interna do braço a amplitude é 

menor. Os movimentos de rotação interna do braço e de extensão do antebraço são os que 

apresentam maior pico de velocidade angular. O movimento de pronação é o que tem um 
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menor valor de pico de velocidade angular. No instante do TC os movimentos têm valores 

de velocidade angular inferiores aos valores de pico mas os segmentos não estão parados. 

Relativamente aos efeitos de interacção entre as variáveis independentes, estes 

apenas se revelam significativos na conjugação do Género com o Grupo em algumas das 

variáveis dependentes dos movimentos segmentares de abdução e de flexão do braço. A 

interacção não é abrangente entre as variáveis independentes. 

A comparação do compósito de variáveis dependentes relativamente a cada uma das 

variáveis dependentes mostrou a existência de um impacto significativo das variáveis 

independentes sobre as variáveis dependentes, o que resulta num comportamento 

cinemático diferente da amostra perante a condição de execução, perante o grupo e o 

género. 

Os resultados apresentados sobre o efeito das variáveis independentes relativamente 

às variáveis dependentes na realização do choku-zuki por toda a amostra identificam que a 

sequência cronológica dos movimentos segmentares é diferente entre as duas condições de 

execução do choku-zuki, entre os karatecas e não karatecas e entre os géneros. As 

alterações sequências da cronologia temporal devem-se fundamentalmente ao movimento 

de rotação do tórax para a esquerda e ao movimento de abdução do braço. 

A significativa alteração temporal no começo do movimento de pronação do 

antebraço por efeito das variáveis independente Condição e Grupo, e de forma não 

significativa relativamente à variável independente Género, levam a que a realização do 

choku-zuki seja mais demorada na condição de execução CI, quando este é realizada pelos 

não karatecas e, quando realizada pelos sujeitos femininos. Todavia, nas variáveis 

independentes Grupo e Género há tendência para que a generalidade dos movimentos 

segmentares comecem mais perto do instante do TC, com excepção do movimento de 

flexão do braço nos karatecas e nos sujeitos do género masculino. 

As variáveis independentes têm efeitos significativos sobre a amplitude de alguns 

movimentos segmentares verificando-se que na condição de execução CI os movimentos 

segmentares são realizados com menor amplitude, com excepção do movimento de rotação 

do tórax para a esquerda e de abdução do braço. Os karatecas realizam a generalidade dos 

movimentos segmentares com menor amplitude, exceptuando o movimento de rotação do 

tórax para a esquerda. Os sujeitos do género masculino tendem a efectuar os movimentos 

segmentares com menor amplitude, com excepção do movimento de extensão do 

antebraço. 
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Por outro lado, em relação ao instante em que acontece o pico de velocidade angular 

nos movimentos segmentares verifica-se que é a variável independente Condição que tem 

efeitos significativos sobre a generalidade dos diferentes movimentos segmentares. 

Todavia, o Grupo tem um efeito significativo nesta variável dependente na mobilidade do 

segmento antebraço, e o Género no movimento de rotação interna do braço. Esta influência 

das variáveis independentes leva a alterações na sequência cronológica de ocorrência do 

pico de velocidade angular, destacando-se o movimento de pronação do antebraço. 

Contudo verifica-se que o pico de velocidade angular acontece geralmente nos últimos 

0,050 s dos respectivos movimentos segmentares na condição de execução CI e no grupo 

de karatecas. Na variável independente Género esta tendência é mais visível nos sujeitos 

masculinos nos movimentos segmentares de rotação interna do braço e de extensão do 

antebraço. 

Relativamente ao instante do TC, o comportamento da variável dependente 

velocidade e aceleração angular nesse instante é o esperado nos diferentes segmentos e em 

relação às variáveis independentes, exceptuando o movimento de pronação do antebraço 

relativamente à Condição. 

 


