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RESUMO 

 

O Mixed Martial Arts (MMA) é um esporte de combate que envolve golpes contundentes, 

técnicas de solo e grappling, provenientes de modalidades diversas de artes marciais. Entre 

atletas e técnicos da modalidade, parece haver a crença de que atletas mais pesados têm a 

capacidade de aplicar golpes de soco mais fortes, o que aumentaria a chance de nocaute. 

Talvez por isso, tais atletas freqüentemente se submetem a estratégias agressivas de perda de 

peso para competirem em modalidades de menor peso corporal. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a freqüência e força de socos de atletas de MMA de diferentes categorias 

de peso e correlacioná-las à massa corpórea. Para tanto, 28 atletas de MMA foram incluídos 

no estudo. A freqüência e forças máxima e média de soco foram mensuradas em 3 séries de 

15 segundos com intervalo de 45 segundos entre cada séries utilizando um dinamômetro 

acoplado a software de aquisição de dados. Não foram encontradas correlações significativas 

entre a massa corpórea dos atletas e a freqüência de socos, força máxima de soco e força 

média de soco (P > 0,05). Sendo assim, conclui-se que o desempenho de socos em atletas de 

MMA não se correlaciona à massa corporal, sendo fruto do aspecto técnico do mesmo. 

 

 

Palavras Chaves: esporte de combate; artes marciais mistas, desempenho de soco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Mixed Martial Arts (MMA) is a combat sport that involves blunt blows, ground techniques 

and grappling, from various forms of martial arts. Among athletes and coaches of the sport, 

there seems to be a belief that heavier athletes have the ability to apply stronger punches, 

which would increase the chance of knockout. Perhaps because of this, such athletes often 

undergo aggressive weight loss strategies to compete in lower body weight modalities. The 

objective of the present study was to evaluate the frequency and force of punching of MMA 

athletes of different weight categories and correlate them to the body mass. Therefore, 28 

MMA athletes were included in the study. The maximum and average punch frequency and 

forces were measured in 3 series of 15 seconds with 45 second intervals using a dynamometer 

coupled to a data acquisition software. No significant correlations were found between the 

athletes' body mass and the punch frequency, maximum punch force and mean punch force 

(P> 0.05). It is concluded that the performance of punches in MMA athletes does not correlate 

with body mass, being the result of the technical aspect of punching. 

 

 

Keywords: Combat sport; mixed-martial arts; punch performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Mixed Martial Arts (MMA) é um esporte de combate que envolve golpes 

contundentes, técnicas de solo e grappling. Em geral, os lutadores se apropriam de técnicas 

de artes marciais diversas, como o jiu-jítsu, muay thai, boxe, dentre outras. 

Desde a Grécia Antiga, com os jogos olímpicos, as lutas passaram a se tornar um 

dos esportes mais populares. Provas como o pugilato, a “luta” e o pancrácio passaram a ser 

à base das lutas atuais, de forma esportivizada. O pugilato pode ser considerado o 

antecessor do boxe, onde era praticado com os punhos livres. A prova “luta” iniciava-se 

em pé, mas se um lutador fosse derrubado, ela continuava no chão e não existia tempo de 

duração fixo. Já a prova pancrácio era uma mistura das provas do pugilato e da luta, nas 

três provas não eram permitidos golpes baixos (COLLI, 2004). 

No Brasil desenvolveu-se o jiu-jitsu, luta muito praticada por atletas de MMA. 

Mitsuyo Maeda, lutador japonês de judô, veio para o país e passou seus ensinamentos 

sobre a modalidade para membros da família Gracie, que se apropriaram da arte e a partir 

disso recriam algumas técnicas com o objetivo de obter maior eficiência no mundo da luta 

(MARTINS, 2014). Um dos membros da família, Hélio Gracie, propôs desafios onde 

praticantes de sua modalidade lutavam com praticantes de outra modalidade, o chamado 

vale-tudo, buscando mostrar a superioridade de sua modalidade, o que se tornou sua marca. 

Já em 1993, Rorion Gracie cria o Ultimate Fighting Championship (UFC), oficializando 

como campeonato, cujo objetivo era descobrir qual arte marcial teria maior eficiência em 

um combate com dois lutadores, utilizando o método Mixed Martial Arts (MMA) 

(MARTINS, 2014). 

O MMA cresceu nos últimos 25 anos com o surgimento do UFC (NETO, 2016). 

Em 2001, foi aprovada pela comissão atlética de Nevada 31 regras com o título de “Unified 

Rules of MMA”, como objetivo de deixar o espetáculo mais atraente, o que teoricamente o 

elevou a categoria de esporte (AWI, 2012). O esporte é considerado complexo por 

combinar técnicas de lutas de combate (socos, chutes, joelhadas, cotoveladas) passando por 

técnicas de lutas de agarre (clinchs, finalizações, derrubadas, imobilizações), ele é 

composto por três a cinco rounds com duração de 5 minutos e intervalos de 1 minuto (DEL 

VECCIO, 2015). 

Lutas que compõem o MMA possuem como característica a técnica de grappling 

(agarre), como por exemplo, o judô, o jiu-jítsu e a luta olímpica e a técnica de striking 

(percussão em pé), que tem como exemplo o boxe, o muay thai e o karatê. A primeira 
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técnica tem como objetivo derrubar e controlar o oponente no chão. Já a segunda técnica, 

tem como objetivo a troca franca de golpes em pé buscando o nocaute.  

Das lutas que possuem a técnica de grappling, o judô foi criado pelo mestre Jigoro 

Kano, em 1882 na cidade de Tóquio no Japão. O mestre que era especialista em artes 

marciais resolveu criar a luta com o objetivo de predominar a técnica e não a força. Então 

juntou o Jiu-Jítsu e a Arte dos Samurais, eliminou as técnicas violentas e junto com os 

princípios morais, pedagógicos e científicos criou o Judô, que significa principio ou 

caminho da suavidade (DEMARCOS, 2016). 

E a luta olímpica, surgiu-se no segundo milênio antes de Cristo e foi considerada a 

mãe de todas as lutas. Com o objetivo de derrubar o adversário e imobilizá-lo com as 

costas encostadas no solo, não podendo utilizar como artifício para a queda golpes como 

socos, chutes ou golpes traumáticos. A luta utiliza-se de técnicas como clinch, arremessos, 

derrubadas, pinos, chaves e tem melhorado em seus praticantes a capacidade motora, o 

raciocínio, a agilidade, além da sociabilização e autoconfiança (CUNHA, 2014). 

As lutas que possuem a técnica de striking, como o boxe, que teve origem na 

Inglaterra estenderam-se para a Europa, onde se propagou. A luta era realizada com os 

punhos limpos (sem luvas), o que posteriormente levou-se a ser considerado um ato 

criminal causador de lesões e então foram instituídas novas regras, onde o uso das luvas se 

tornou obrigatório. O boxe tem como característica a defesa e o ataque no uso exclusivo 

dos braços, todos os golpes são variações do (jab - direto), como o cruzado, gancho, 

uppercut. A mão principal dispara golpes mais rápidos e a mão de trás lança golpes com 

mais poder devido ao pêndulo do quadril e ombro. A luta é definida por nocaute ou pela 

quantidade de rounds vencidos (SOLTERMANN, 2009). 

O muay thai é uma arte de origem tailandesa com raízes nas táticas de guerra 

utilizadas em campos de batalha Siameses. Na sua pratica é permitido o uso de socos, 

cotoveladas, joelhadas e chutes, uma das virtudes da pratica está no desenvolvimento da 

inteligência tática e um amplo leque de técnicas disponíveis para que o lutador utilize em 

combates. Os rounds têm duração de três minutos e intervalos de um minuto (MORTATTI, 

2013). 

Historicamente os movimentos realizados no karatê surgiram na China através de 

monges Budistas, onde estes foram passando seus conhecimentos até que chegou ao Japão, 

onde a luta cresceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Karatê foi difundido para 

outros países. Inicialmente as pessoas o praticavam com o objetivo de se protegerem, 

possuindo valores como o respeito, a gratidão, a compreensão, a aceitação, a sinceridade e 
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a retidão de caráter, a reciprocidade, a disciplina e o limite ao poder, valores esses que 

estão presentes a prática até nos dias de hoje (VIANNA, 1996). 

Como o MMA não possui órgão regulador internacional podemos ter variações 

entre as organizações que promovem campeonatos. Técnicas como cotovelada, pisões 

entre outras podem variar sua legalidade, mas, existem “técnicas” como golpes contra 

virilha, dedo no olho, puxão de cabelo, golpes contra a nuca e coluna, mordidas, 

manipulação de pequenas juntas e segurar na grade, que possuem uma proibição universal. 

Para ser efetivo em todas as fazes do combate o lutador deve treinar em uma maior 

variedade de estilos, expandindo seu repertorio para oferecer combate em qualquer zona do 

octógono tanto no chão quanto em pé (CUNHA, 2014). 

As lutas de MMA podem ser finalizadas de três vias, sendo uma dessas, o nocaute 

ou o nocaute técnico. O nocaute ou o nocaute técnico pode ocorrer quando o lutador aplica 

um soco, um chute ou uma cotovelada, dentro desses golpes existe o soco direto. O soco 

direto é um golpe aplicado quando o lutador está na posição de guarda e lança a mão de 

trás para frente, podendo ferir ou levar o oponente a nocaute (PINTO, 2017). 

O golpe pode ser considerado o mais potente, devido a sua rapidez. Sua força vem 

do apoio dos pés, o balanço do quadril, dos ombros e a extensão do braço, ele pode ser 

usado em combinação com outros golpes ou como um contragolpe, o que o torna muito 

importante nas lutas (NETO, 2013). Decorrente disso, estudos relacionados à técnica do 

soco direto, como a potência e a freqüência aplicada, mostram como é importante o golpe e 

como ele pode ser usado para finalizar uma luta. Algumas lutas como o karatê e o boxe 

analisaram essa técnica, mas não especificamente o MMA, onde freqüentemente 

observamos nocautes após uma seqüência de socos. Assim, o presente artigo tem como 

objetivo analisar a força e freqüência de soco e suas relações com o peso corporal em 

atletas de MMA.  
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2. MÉTODOS 

 

2.1. AMOSTRA  

 

A amostra foi composta inicialmente por28 indivíduos do sexo masculino, atletas da 

modalidade de combate mixed martial arts (MMA), porém 8 atletas relataram desconforto 

no punho, ficando impossibilitados de completar os testes, totalizando 20 atletas de 

MMA(n=20). Os atletas foram orientados a não ingerir nenhum tipo de suplemento em um 

período de 24 horas que antecedeu a aplicação dos testes. 

 

 

2.2. PROCEDIMENTOS 

 

A realização dos testes aconteceu nas cidades de Vitória e Vila Velha nas academias 

dos próprios atletas. No primeiro encontro os atletas receberam o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) e os procedimentos, riscos e benefícios do estudo foram 

expostos. As eventuais dúvidas surgidas foram sanadas pelos pesquisadores sendo em 

seguida realizado um aquecimento especifico da modalidade e uma sessão de 

familiarização com o protocolo de avaliação utilizado no estudo. 

Na seqüência, foi realizado o protocolo de socos repetidos adaptado de Donovan et al 

(2012). Neste protocolo, os atletas realizaram 3 séries de socos em uma placa acolchoada 

acoplada a um dinamômetro multifuncional com célula de carga de 200 kgf (CEFISE, São 

Paulo, Brasil). As séries foram compostas por um período de 15 segundos, com intervalo 

para recuperação de 45 segundos entre cada série. Os atletas eram sempre orientados a 

realizar uma seqüência de socos frontais com o membro dominante, com a maior potência 

e velocidade antes de começar a realização dos socos. A freqüência e a força de socos 

foram coletadas durante os 3 períodos de 15 segundos, para análise do desempenho, e a 

força média de soco foi calculada a partir desses dados. 

Todos os procedimentos aqui descritos foram aprovados pelo Comitê de Ética para 

Pesquisas em Humanos do Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito 

Santo (registro CAAE número 55993816.6.0000.5542). 
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2.3.ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão. A normalidade de 

distribuição dos dados foi avaliada com o teste Shapiro-Wilk. Para análise estatística foi 

utilizado à correlação de Pearson entre as variáveis de desempenho no soco (força pico, 

força média, número de socos e freqüência de soco) e peso corporal. Foi adotado um nível 

de significância de 5%. O programa GraphpadPrism versão 6.0 foi utilizado para todas as 

análises. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

As características dos sujeitos e desempenho no teste de soco estão descritas na 

Tabela 1. A análise estatística revelou correlação significativamente positiva (r = 0,88; P ≤ 

0,0001) entre força pico e força média no teste de soco. A análise estatística revelou 

também que não existe correlação entre o peso corporal e as variáveis de desempenho 

(força pico, força média, nº de socos e freqüência de soco) com todos os valores de P ≥ 

0,07 (Tabela 2).   

 

Tabela1 – Características dos Sujeitos e Medidas de Desempenho no Soco. 

 Média ± SD 

Idade 23 ± 4,7 

Peso 79,3 ± 8,7 

Força Pico (kgf) 32,6 ± 5,7 

Força média (kgf) 23,7 ± 4,2 

Número de socos 26,5 ± 5,6 

Freqüência de socos (Hz) 1,76 ± 0,37 
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Tabela 2 – Análise Estatística de Correlações entre o Peso Corporal e as Variáveis de Desempenho 

no Teste de Soco. 

 
  Variáveis de desempenho 

 
Resultado 

estatístico 

Peso 

corporal 

Força 

pico  

Força 

média  

Nº de 

socos 

Freqüência 

de socos 

Peso corporal 
Valor de r - 0,36 0,39 -0,21 -0,21 

Valor de P - 0,10 0,07 0,33 0,34 

       

Força pico  
Valor de r 0,36 - 0,88 -0,36 -0,36 

Valor de P 0,10 - < 0,0001 0,10 0,10 

       

Força média 

Valor de r 0,39 0,88 - -0,35 -0,36 

Valor de P 0,07 < 0,0001 - 0,11 0,10 

 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O principal, achado deste estudo é que não há relação entre a força do soco direto e a 

massa corporal, apesar de muitos treinadores acreditarem que quanto mais pesado o atleta, 

mais forte seria o soco. O que faz com que o soco seja uma habilidade técnica na qual a 

execução correta é crucial para o aumento da potência e da força de impacto. Com a 

análise dos resultados coletados no trabalho, pode-se sugerir que o impacto está 

diretamente relacionado com a técnica e o aperfeiçoamento do golpe, e não ao peso 

corporal do atleta. Neste sentido, Pereira (2017) diz que o golpe certeiro é formado através 

do treino, repetição e da atenção, lapidando o golpe e eliminando imperfeições. 

Segundo Rinaldi et al (2018), o soco requer ação de forma coordenada de braços e 

grupo musculares dos membros inferiores, o que faz com que a força do soco entregue a 

um alvo represente um elemento crucial para o treinamento de atletas de alto nível (no caso 

do artigo em questão, atletas de karatê). Além disso, a posição dos membros inferiores no 

plano sagital e a força gerada são cruciais na determinação da força final. Esses resultados 

foram encontrados através da avaliação de nove atletas profissionais de karatê, sendo sete 

(7) homens e duas (2) mulheres, no qual passaram por um aquecimento e então realizaram 
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o teste do soco com a mão direita em um saco de pancadas fixado no chão e marcado com 

uma cruz no seu ponto médio. Foram realizados dez (10) repetições do soco com período 

de um (1) minuto de descanso entre as repetições. 

Relatos pessoais de treinadores e atletas do meio do MMA indicam que, apesar de no 

presente estudo não ter encontrada correlação significativa entre o peso e a força final de 

impacto do soco, diversos atletas optam por competirem em categorias com peso menor do 

que possuem, pensando obter, assim, vantagem sobre atletas que já lutam nas categorias de 

menor peso.   

Esses atletas acreditam que a perda de peso rápida não atrapalharia o seu 

desempenho, o que faz com que eles procurem formas de emagrecimento em curto prazo. 

Smith (2006) mostra que esses métodos de perda de peso antes da competição levam os 

atletas a desidratação e a diminuição da força, o que conseqüentemente atrapalha os 

resultados finais. Durante 21 dias antes da pesagem, ele analisou alguns atletas que 

passavam por métodos de perda de peso rápida para competir em uma categoria inferior ao 

seu peso natural, o que mostrou que esse tempo foi suficiente para levar o atleta à 

desidratação, caso ele não se recuperasse, poderia ser prejudicial à saúde. Com base em 

Smith (2006) e nos resultados do presente estudo, é possível conjecturar que, ao menos no 

que se refere a técnicas de socos, não seria benéfico para os atletas realizarem estratégias 

agressivas de perda de peso corporal para lutarem em categoria inferior de peso. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o peso corporal não é determinante na força e na freqüência de socos, 

onde foi identificado através da pesquisa realizada em atletas de MMA. A análise 

estatística identificou que não houve uma variação significativa na força de impacto e na 

freqüência de soco com atletas de diferentes pesos e mostrou através de artigos que a 

habilidade técnica e o aperfeiçoamento do golpe possuem uma melhor relação com as 

variáveis. Também foi possível identificar que atletas que procuram formas de perda de 

peso rápida antes da competição podem ter problemas de saúde e perda do desempenho 

nos treinos e nas competições.  
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