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INTRODUÇÃO 

•  O karatê surgiu no século XVII no oriente na Ilha Okinawa na parte 
sul do Japão. 

•  Significa “mãos vazias” (kara = vazio; te = mãos) 

•  Tipo de luta desarmada 

•  No ano de 1820, Sokon Matsumura fundiu os três estilos mais 
antigos de karatê:  

Ø  Shuri-te   

Ø  Naha-te  

Ø  Tomari-te, criando o Shorin 

•  O filósofo Gichin Funakoshi popularizou a luta no resto do Japão, 
introduzindo-a nas escolas como uma atividade esportiva em 1913  



INTRODUÇÃO 

•  Foi introduzindo no Brasil no começo do século XX; 
•  Imigrantes japoneses que se estabeleceram na capital e no 

interior de São Paulo; 
•  difundiu-se em outras cidades do Brasil; 

http://www.jogosabertos2013.com.br http://cienciasaqui.blogspot.com.br 



INTRODUÇÃO 

•  O lema do karatê é denominado Dojo-kun 

Ø  Esforçar-se para formação do caráter;  
Ø  fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão; 
Ø   criar um intuito do esforço;  
Ø  conter o espírito de agressão. 

•    Caracteriza-se por utilizar 50% dos membros superiores e 50% 
dos membros inferiores 
•     Kata e Kumitê 

 
 



INTRODUÇÃO 

•     Golpes realizados em altas velocidades 
•     Golpes mais pesquisados: 
 

Ø  kizami zuki (soco com a mão da frente da guarda) 
Ø  gyaku zuki (soco com rotação do tronco) 
Ø  oi zuki (soco com deslocamento pra frente) 
Ø  ashi barai seguido de zuki (rasteira e soco) 
Ø  mae geri (chute frontal) 
Ø  mawashi geri (chute semicircular) 
Ø  tameshiwari (quebramento)   

  



OBJETIVO 

•  Analisar a física envolvida nos golpes Gyaku zuki e 
Tameshiwari, de modo a contribuir com o melhor 
entendimento dos assuntos proferidos pelo professor da 
disciplina de Física Geral I em sala de aula. 

 

 
 



METODOLOGIA 

•  Busca de artigos 
•  Karateca 1: 80 kg, 30 cm de diametro do tronco, 6,4 cm de 

diâmetro de braço 
•  Karateca 2: 60 kg, 24 cm de diâmetro de tronco, 5 cm de 

diâmetro de braço  
 

 
 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Gyaku zuki  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

•  Gyaku zuki é um dos golpes mais praticados pelos karatecas no 
ataque e contra-ataque por causa da sua alta velocidade.  

•  Movimentos:  
  Giro do quadril e do braço 

 
    

Deslocamento do braço até atingir o alvo e Hikite 
 
 

Força 

 
 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
 

MOVIMENTOS RAMOS, 
2010 

(V=6,5 m/s) 

KARATECA 
1 (V=6,5 m/s) 

 

KARATECA 
2 (V=6,5 m/s) 

KARATECA 
1 (V=4,42 m/s) 

KARATECA 
2 (V=4,42 m/s) 

 

Giro do quadril  45, 00 J 51,17 J 24,55 J 20,51 J 11,84 J 

Giro do braço  12,00 J 3,48 J 0,44 J 1,39 J 0,77 J 

Soco  91,00 J 72,67 J 54,50 J 33,60 J 25,20 J 

Hikite 91,00 J 72,67 J 54,50 J 33,60 J 25,20 J 

Força 7.430,00 N 10.000,00 N 6.699,55 N 4.455,20 N 3.150,50 N 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tameshiware 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

•  Tameshiware é a técnica de quebrar objetos sólidos e, está 
ligado à capacidade de por à prova qualidades adquiridas pelo 
aluno nos treinamentos diários de karatê, esta é realizada a 
partir do contato do corpo do praticante (arma) com o objeto 
ao qual se propõe quebrar. 

•  Interessante aplicação das colisões inelásticas 
•  Força exercida sobre o obstáculo 

•  Teorema do Impulso-momento linear 



KARATECA 
1 

KARATECA 
1 

KARATECA 
1 

KARATECA 
2 

KARATECA 
2 

Massa 0,7 kg 0,7 kg 0,7 kg 0,5 kg 0,5 kg 

Velocidade 14 m/s 14 m/s 6,1 m/s 14 m/s 6,1 m/s 

Tempo 0,004 s 0,005 s 0,005 s 0,004 s 0,004 s 

Força 2450 N 1960 N 854 N 1750 N 610 N 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

•  Razão entre a energia cinética final e inicial  
 

•  Da conservação do momento linear tem-se 

 

•  Substituindo V 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



CONSIDERAÇÕES 

•  A prática efetiva dos golpes de karatê está ligada à aplicação, 
seja consciente ou não, das leis da física 

 
•  Sua correta aplicação é bastante favorável, de modo que a 

maneira com que as mãos e/ou pés tocam o alvo, tornam 
“mortais” os golpes, revelando que o “poder mental” nada 
mais é que o estudo, muitas vezes, superficial da biomecânica 
e da mecânica dos materiais 

 
•  Além da massa causar uma diferença nos valores de força 

obtidos para a prática desses golpes, a velocidade é um fator 
de extrema importância, pois a variação da força diante de 
valores diferentes de velocidade é bem maior que quando se 
compara as massas dos atletas 



OBRIGADO! 


