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Quedas placadas 
 
 

Nestas quedas o contacto com o chão faz-se com um batimento forte 
de braço e de perna. Como envolvem algum risco, sempre que 
possível os educativos devem ser executados a dois. 

 
 

Yoko Ukemi com apoio da barriga 

 

 
 

 
 

 
 

O parceiro coloca-se de pernas afastadas e com os 
antebraços apoiados junto dos joelhos. A barriga 
apoia, com uma ligeira tensão, na coluna lombar; o 
braço do lado das pernas do parceiro engancha no 
braço deste; o outro coloca-se ao lado do corpo. 
 

 
 
O corpo escorrega um pouco, virando de seguida. A 
mão que agarra regula a distância ao chão. A 
placagem é feita com um movimento forte, mas solto, 
tipo chicotada. A perna bate logo após o braço, 
ficando paralelos. 

Yoko Ukemi com rotação para a frente 
 

 
 

 
 

 
 

Quem cai agarra na manga do parceiro; este agarra 
no antebraço. Toma-se balanço, inclinando o corpo 
atrás, e dá-se um pequeno salto para a frente. O 
corpo gira no ar. 

 

 
 

 
 
A placagem é feita com o braço e a perna do mesmo 
lado, paralelos, tal como no exercício anterior. 
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Yoko Ukemi com movimento para trás 

 

 
 

 
 
O praticante que executa a queda agarra nas abas do 
casaco do parceiro; este agarra-lhe na manga, junto 
do cotovelo.  
 

 
 

 
 
O balanço é dado pela perna exterior, que se eleva 
juntamente com a bacia. O pé de apoio eleva-se 
também nesse salto. 
O parceiro desloca o corpo lateralmente, afasta mais 
as pernas e baixa-se, dando a altura adequada para 
que a queda se faça em segurança. 
 
Os praticantes iniciados devem manter o pé de apoio 
no chão, fazendo a queda com suavidade. 
 
Praticantes mais experientes podem dar um salto 
maior, projectando-se mais adiante, devendo o 
parceiro acompanhar, deslocando-se lateralmente. 

Queda dorsal 

 

 
 

 
 

 
 
Partindo da posição de cócoras, com os braços 
cruzados no peito, rola-se para trás. No final do 
rolamento, com as pernas bem erguidas, os braços 
placam em simultâneo, fazendo uma abertura de 45º 
com o tronco. 
Esta queda placada é diferente das restantes, uma 
vez que não é lateral, mas dorsal. Apenas os braços 
placam, as pernas não. 
 
Variante: 
Praticantes com muita experiência (já que envolve 
algum risco) podem passar, com um pequeno salto 
para trás, directamente da posição de cócoras para a 
do batimento. 
 
 
Conforme é apresentado, este educativo é muito 
acessível mesmo para praticantes iniciados. Contudo, 
durante a prática das técnicas esta queda só deve ser 
executada por praticantes muito bem preparados 
física e tecnicamente, com grande domínio das outras 
quedas e com vários anos de prática. 
No decorrer duma técnica, esta queda surge de forma 
expontânea, quando o atacante está bem envolvido 
no movimento e é projectado com uma forte energia, 
não lhe restando outra queda como alternativa. Aí o 
batimento de braços pode ser feito em tempos 
desfasados. 
 
 
 
 


