
 

Para quem acha q eu estou mentindo, vou deixar a fonte de onde eu tirei. 

Tem determinadas situações q eu cito q o Madara estará com os poderes de outros, MAS 

nessas situações eu vou estar citando algo q ele fez SÓ com os seus poderes. Por exemplo eu 

citei q ele é ágil por lidar bem com a Tsunade, Raikage e Naruto, porém nessas três ocasiões 

ele estava com os poderes de outros, MAS o jeito q ele lidou com eles nessas ocasiões ele fez 

utilizando o seu poder próprio e não os dos outros. Então saibam interpretar o contexto do 

meu comentário q estarei fazendo. 

Fui eu quem fez esse texto, eu só pesquisei algumas coisas na Wiki, Databook, e Mangá para 

montá-lo.  

- Madara naturalmente possuiu as 5 transformações básicas da Natureza. 

http://conteudonaruto.blogspot.com.br/2015/05/traduzido-databook-iv-uchiha-madara.html 

(eu vou utilizar prints de textos desse site em baixo como prova, se vc quiser conferir entre 

nesse site) 

- Madara na sua infância antes mesmo de despertar seu Sharingan era mais forte q boa parte 

dos adultos de seu clã. 

http://imgur.com/a/ziKWs  

- Madara antes mesmo de despertar seu Sharingan, foi capaz de derrotar membros adultos e 

experiente do Clã Senju. 

http://imgur.com/a/7vDzJ  

- Madara com o tempo, virou o líder do clã Uchiha e se tornando o membro mais forte do clã, 

só com os seus poderes. 

http://imgur.com/a/6kHVK  

- Madara tinha uma quantidade de Chakra monstruosa, e tinha um Chakra extremamente 

poderoso mesmo para os padrões Uchihas. Foi capaz de lutar contra o Hashirama durante um 

dia inteiro. 

http://imgur.com/a/ZAl3i  

- Madara possuiu um controle de Chakra magnifico. Mostrando capacidades absurdas, ele era 

capaz de executar várias técnicas com apenas um selo de mão. 

Em diversas ocasiões controlou quantidade de Chakra gigantesca como fez com a própria 

Juubi, e Senjutsu.  

http://imgur.com/a/NfzOn  

http://imgur.com/a/nDd76  

 

- Madara possuía um Taijitsu incrível, derrotou vários Shinobis somente usando Taijutsu, tendo 

capacidade suficiente para nocautear os oponentes usando somente um golpe. Era capaz de 

lutar contra vários Shinobis ao mesmo tempo e sem ter nenhuma dificuldade. Possuía 

bastante velocidade, sendo veloz o suficiente para deixar o Naruto (Modo Sennin) quase sem 

reação, e força o suficiente para derrotar o Sai com apenas um golpe.  

http://imgur.com/a/jL50P  

http://imgur.com/a/rqseC   
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- Madara era altamente hábil em Ninjutsu, demonstrando vários deles. Sua maior afinidade 

era com o Katon, no qual possuía várias variações, umas das suas características era o alcance 

de seus Ninjutsus de fogo, no qual possuíam um alcance gigantesco e poder devastador, no 

qual NENHUM Uchiha demonstrou algo parecido. 

http://imgur.com/a/eR8pW  

- Madara possuía uma agilidade gigantesca, lidando com ataques de oponentes rápidos como 

o Raikage, Naruto Modo Chakra da Kurama, Tsunade. 

http://imgur.com/a/O1thh  

http://imgur.com/a/bA9c6  

- Apesar de seu estilo de Ninjutsu ser basicamente feito de Ninjutsus de fogo, Madara 

demonstrou habilidade gigantesca com o Fuuton. Sendo capaz de anular uma Bijuu Dama de 

Naruto e converter ela em transformação da natureza de vento e refletir ela, com o 

“Uchihagaeshi”. 

http://imgur.com/a/SHGO5  

-  O Susano’o base do Madara era capaz de criar múltiplos braços e espadas para tal, e 

manuseia-las com facilidades. Além de possuir a Yasaka no Magatama, ele era capaz de molda-

las. 

http://imgur.com/a/hVKFR  

- Madara tinha capacidade Sensorial, no qual era muito habilidoso, era capaz de determinar a 

qual clã a pessoa pertencia (igual fez com a Tsunade). E foi capaz de lutar sem os olhos, no qual 

derrotou o Sai, e deu “um chega para lá” no Naruto (Modo Sennin). 

http://imgur.com/a/rqseC    

- Madara também possuía aptidão Juinjutsu, no qual colocou um em Obito, por precaução.  

http://imgur.com/a/5ycEk  

- Madara com o seu Dojutsu e capacidade Sensorial, era capaz de reconhecer um Clone de 

Madeira (do Hashirama) e Clones da Sombras (do Naruto) do Original, façanha q nem o Obito, 

Pain, Neji, Kaguya e Sasuke, conseguiram.  

http://imgur.com/a/KvLS9  

- Madara além de conseguir utilizar o Izanagi, ele foi capaz de sela-la em seu Sharingan, sendo 

assim ela era ativada involuntariamente quando alguns requisitos (q são decidias por ele) são 

compridas. Ele fez isso para evitar sua morte na luta contra o Hashirama. 

http://imgur.com/a/53Xho  

 

- Madara possuía Genjutsus fortíssimos, tendo capacidade de controlar a Kurama.  

http://imgur.com/a/pWjUA  
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