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Resumo: Em geral, nas artes marciais quase todos os rounds de lutas, são 

fatigantes, uma vez que requerem alta velocidade, força, precisão e decisão 

imediatas. Atualmente, o desempenho físico, seja de um profissional, amador ou 

apenas um praticante, é analisado por seu instrutor apenas visualmente. O trabalho 

a seguir, propõe um acompanhamento dos resultados do atleta round por round, 

através de um equipamento onde é analisado a frequência, a força e a agilidade 

aplicada a cada golpe. Serão coletados dados importantes utilizando um estudo de 

caso específico. Através de especialistas na área e dentro de academias 

regularizadas, será conhecido melhor o consumidor e verificamos suas dificuldades 

e exigências. O equipamento faz a análise dos golpes através de sensores que 

conseguem verificar com precisão todas as nuances de força, enviando para a 

entrada analógica de um controlador lógico programável (CLP), que faz a leitura e 

retém todas as informações. Esses sensores sofrem diferentes níveis de força 

durante um período, que são lidos e interpretados em cada momento, onde a força 

foi aplicada. O trabalho propõe a criação de uma máquina para aperfeiçoar essa 

prática esportiva que movimenta milhões de reais ao ano em todo o mundo. Esse 

artigo tratará da construção elétrica de todas as partes que compõem a estrutura a 

ser desenvolvida. 

Palavras Chave: Artes marciais, desempenho, equipamento, sensores 

Abstract 

In general, in the martial arts almost every round of fights, they are fatiguing, since 

they require high speed, strength, precision and immediate decision. Currently, 

physical performance, whether from a professional, amateur or just a practitioner, is 

analyzed by his instructor only visually. The following work proposes a follow-up of 

the athlete's results round-by-round, through an equipment that analyzes the 

frequency, strength and agility applied to each stroke. Important data will be collected 

using a specific case study. Through specialists in the area and within regularized 



academies, the consumer will be better known and we will check their difficulties and 

requirements. The equipment analyzes the blows through sensors that can 

accurately verify all the nuances of force, sending to the analog input of a 

programmable logic controller (PLC), which reads and retains all information. These 

sensors undergo different levels of force during a period, which are read and 

interpreted at each moment, where the force was applied. The work proposes the 

creation of a machine to perfect this sports practice that moves millions of reais a 

year around the world. This article will deal with the electrical construction of all the 

parts that make up the structure to be developed. 

 

Introdução 

Atualmente as artes marciais são procuradas, tanto por praticantes amadores para 

preparo físico, quanto por profissionais para o conhecimento e desenvolvimento do 

maior número de golpes possíveis. Segundo Bonatto Rufino (2014, p31), além do 

confronto físico direto e das regras, as lutas são atividades corporais com 

importância histórica e social, podemos verificar nos trajes, nas organizações, nos 

cumprimentos e métodos de ensino. Espatero (1999) afirma que as primeiras formas 

de luta surgiram como necessidade de defesa pessoal ou de territórios.  

O treinamento continuo de artes marciais, pode tornar seus movimentos rápidos e 

fortes, mas a verificação desses golpes é feita visualmente pelo instrutor, que 

acompanha a combinação de golpes feita, mas após tantos golpes aferidos o 

treinador e o lutador são comprometidos pelo cansaço, e o discernimento mesmo 

que minimamente pode ser distorcido.  

Então, após a verificação desses pontos cruciais para o desenvolvimento do lutador 

verificamos que aplicando um controle sobre os golpes, o desempenho poderia ser 

melhorado e dimensionado conforme a necessidade de cada atleta, pois com dados 

minimalistas sobre cada golpe é possível determinar o melhor método de corrigi-los 

e melhorá-los. 

Ao entrar em contato com os praticantes de artes marciais, foi feita uma pesquisa 

que indicou a necessidade de uma análise contínua dos golpes durante os rouds de 



uma competição, para que pudessem verificar o domínio e distribuição de força e 

energia durante um período. 

Para que essa verificação pudesse funcionar, foi criado um equipamento que tem 

como finalidade aferir amostras de golpes durante um período, essa verificação é 

feita através de sensores embutidos em partes fixas onde os golpes são aplicados, 

cada sensor fará a leitura individual de soco direito, soco esquerdo, chute direito e 

chute esquerdo. Segundo a marca de sensores Balluff a definição de sensores é, 

sensores são item aplicados para monitorar, controlar e automatizar processos e 

estados de maneira confiável e com qualidade máxima. O sensor utilizado 

transforma um efeito físico em um sinal elétrico, que será lido através de uma das 

portas analógicas de comunicação de um CLP, que é programado para fazer a 

leitura e interpretação desse sinal, assim verificando a quantidade de força aplicada, 

maiores informações sobre a programação e processamento de sinais vide artigo 

referente a programação. 

A principal motivação para a criação de um sistema interativo é a possibilidade de 

melhora visível do lutador, com um modelo de malha fechada podemos retornar 

informações ao usuário do mecanismo, indicando os pontos precisos onde os golpes 

foram aplicados, a qualidade e a força durante todo o período de treino, assim 

auxiliando a tomada de decisão do instrutor. 

2.0 Sensores 

Vamos verificar os conceitos e características do dispositivo em geral, pois através 

da necessidade de se medir e conhecer diversas grandezas físicas, foram 

desenvolvidos diversos tipos de sensores que são aplicados em diferentes 

processos automatizados. Nos processos mais ideais que envolvem automação, há 

a necessidade do reconhecimento da saída do sistema e a partir desses dados 

tomar atitudes cabíveis. Para esse fim foram criados diversos instrumentos que 

podem controlar e monitorar inúmeros processos onde é necessário o recolhimento 

de informações. 

2.1 Funcionalidade  

Os sensores têm como característica principal obter valores de variáveis físicas 

através do monitoramento contínuo. São instrumentos sensíveis a alguma forma de 



energia no ambiente, como por exemplo, luminosa, térmica e cinética. Os sinais do 

sensor são tratados através de uma interface e enviados para um controlador, que 

tomará decisões através das amostras feitas pelo sensor. 

No projeto iremos utilizar a seguinte configuração: 

 

 

Figura 1.1 – Ilustração da forma de energia do sensor. 

2.2 Características dos sensores 

2.2.1 Sinal de saída 

O sensor utilizado terá seus dados enviados através de um sinal analógico, isso 

significa que ele pode assumir qualquer valor dentro de seu tempo de leitura, desde 

que esteja dentro de sua faixa de detecção. Os valores utilizados de saída serão de 

0 Volts a 10 Volts, pois a leitura dos cartões de entrada do CPL utilizado, fazem a 

leitura conforme citado, e analisam as variações da grandeza medida, através do 

tempo. 

2.2.2 Sensibilidade 

A sensibilidade ou o ganho é a razão entre o sinal de saída e de entrada do sensor, 

neste projeto a sensibilidade está ligada a força aplicada no sensor através do soco 

ou chute, e a variação na medida fornecida pelo instrumento 

2.2.3 Exatidão 

A exatidão é considerada o valor que mais se aproxima entre o valor tido como 

verdadeiro e o valor encontrado na análise do sinal. Segundo o Vocabulário 

Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia, exatidão é a 

aptidão de um instrumento de medição em dar respostas próximas a um valor 

verdadeiro.  

2.2.4 Precisão 

A precisão é definida pela regularidade entre os valores medidos dentro de um 

período, efetuadas com as mesmas condições, no mesmo alvo e com o mesmo 

instrumento. Devemos citar que todo sensor possui uma possibilidade de apresentar 



um erro na leitura que pode ser maior ou menor conforme o tipo de grandeza que 

será medido, dependendo de alguns fatores externos e internos, como por exemplo, 

condições de uso e qualidade do item. 

2.3 Sensores de Pressão 

O princípio do funcionamento de sensores de pressão baseia-se na alteração da 

resistência ôhmica de um extensômetro que é um elemento sensível que transforma 

pequenas variações físicas em variações equivalentes de resistência elétrica, então 

o valor é medido através da própria deformação da peça que traduz em forma de 

variação da resistência. 

2.3.1 Fatores que podem interferir na medição de um sensor de pressão e 

forças 

Devemos considerar que a temperatura pode gerar pequenas deformações nos 

materiais, e com isso podem ser confundidas com a ação da força a ser medida. 

Deve-se compensar os efeitos das temperaturas, levando em consideração o 

ambiente onde o processo está sendo lido, para que as medições não tenham uma 

divergência muito acentuada, em relação com a realidade da força aplicada. 

2.4 Sensor de força 

Para o projeto a seguir será utilizado sensor sensível a força (FRS), onde exibe a 

diminuição da resistência interna com o aumento da força aplicada em sua 

superfície. Com essa funcionalidade, podemos medir a quantidade de força de cada 

soco efetuado, e saber a diferença entre os socos iniciais, que são mais fortes e 

concisos, com os socos ao longo do treinamento no equipamento. 

O comportamento típico do FRS, pode ser verificado no gráfico abaixo, disponível na 

folha de dados do fabricante: 



 

Fig 2 – Resistencia X Força 

Esse gráfico mostra o comportamento da força x resistência, podemos verificar que 

a “força de ruptura” da resistência, é de cerca de 100kΩ até 10 kΩ, essa faixa é 

determinada por vários fatores, como por exemplo: A espessura da camada do 

substrato, flexibilidade, tamanho e forma do atuador, e os elementos condutores, a 

imagem a seguir, mostra a construção básica do sensor a ser utilizado.   

 

Fig 3 – Estrutura física do sensor 

A força de saturação do sensor utilizado é de 10 kg, em pressão isso representa de 

100 a 200 psi, pode ser analisada nas figuras 2, 4 e 4.1. Atuadores menores 

demonstram baixos pontos de saturação, em quanto os maiores representam o 

inverso, pois o ponto de saturação esta relacionado com a área de atuação da força. 

 

 



 

 

 

 

 

Fig 4 – Condutância vs Força 

 

 

Fig 4.1 – Condutancia vs Força considerando (0-1kg) 

A condutância é o inverso da resistência, como pode ser analisado nas fórmulas 

abaixo:  

  
 

 
 

Unidade de medida: siemens 

Assim podemos analisar que quanto maior a resistência eléctrica, menor é a 

condutância e quanto menor a resistência eléctrica, maior é a condutância. 

Relacionando essa fórmula com o sensor utilizado, temos que quando maior for a 

resistência apresentada menor será o sinal de saída representando uma força 

aplicada, e quando o sensor não estiver sofrendo nenhum tipo de força o ele não 

será atuado sua resistência continuará a mesma, permitindo que a condutância seja 

maior. 

2.5 Características gerais de um FRS 

Com a análise das características abaixo, podemos verificar que o FRS pode 

aguentar até 10 milhões de atuações dentro dos parâmetros oferecidos. Pode-se 

verificar também que a alise de peso de atuação, vai de 100g a 10kg. 



 

2.5 Fonte de alimentação 

As fontes de alimentação são equipamentos eletrônicos que fornecem a energia 

necessária para a alimentação de sensores de corrente contínua, através de saídas 

monitoradas, e com ajustes para que não haja picos em sua tensão de saída.  



Resultados 

 

Ao verificamos a força suportado pelo sensor estudado, verificamos que apenas 

10kg, não será suficiente para suportar os golpes aferidos as máquinas, pois 

considerando brevemente e utilizando um calculo simples, podemos verificar que se 

um atleta dá um soco por exemplo, com 10km/s, e o peso do seu braço tem massa 

de 8kg, considerando que a força é igual à velocidade vezes a massa, temos um 

soco de 80N, desconsiderando totalmente a impulsão centrípeta do corpo o que 

traria ainda mais força para o soco. Por esse motivo, a próxima melhoria será 

localizar um sensor que possa receber forças de dimensões maiores, ou elaborar 

um medidor a partir de uma deformação. 

 

Conclusão 

 

Esse mecanismo tem a finalidade de demonstrar os pontos a serem melhorados no 

atleta, como por exemplo: caso seja verificado que os primeiros minutos de treino 

são satisfatórios, mais os minutos a seguir não condizem com o esperado, o 

treinador com esses valores, poderá mudar o treino do atleta e ensina-lo o melhor 

método de se manter em uma luta. Os sensores são utilizados para que o parâmetro 

de frequência de golpes seja analisado com perfeição, além da força aplicada em 

cada golpe, podendo assim gerar um gráfico de análise. Devido à grande força dos 

atletas em treino, e seus treinos exaustivos e repetitivos, precisaremos analisar 

ainda a quantidade de golpes o sensor consegue analisar e em quando tempo, além 

de verificar quantos golpes ele poderá receber até que haja uma deformação em seu 

corpo que comprometa seu envio correto de sinal. 

Analisou-se de forma clara a necessidade dos usuários desse tipo de ferramenta, foi 

verificada a necessidade de uma estrutura simples, onde a parte elétrica não fosse 

aparente, e a análise de dados fosse feita através de golpes executados em lugares 

específicos da estrutura. Com isso estalaremos os sensores de forma circular e ao 

centro do lugar onde o golpe será executado, e com isso conseguiremos, uma 

análise. 
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