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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 decisões 

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

apenas um praticante é analisado por seu professor apenas visualmente. 

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

round, através de um equipamento onde é analisado a frequência, 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, serão conhecidos melhor os consumidores e verificaremos suas 

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

sensores que conseguem verificar com precisão todas às nuances de força. Neste 

artigo será apresentado detalhadamente o desenvolvimento da parte mecânica e 

estrutural do medidor de desempenho para atletas de artes marciais, com 

apresentação de cálculos de forças que serão aplicadas, resistência dos materiais, 

vantagens proporcionada para a programação, desenhos técnicos e escolha de 

matérias a serem utilizados em toda sua estrutura. 

Palavras-chave: Desempenho, Round , Mecânica, Programação, Artes Marciais. 

Abstract:In general, in the martial arts, almost all rounds of struggles are stressful, 

since they require speed, strength, accuracy, and immediate decisions. Currently, 

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

analyzed by his teacher only visually. This project proposes to follow the results of 

the athlete round by round, through an equipment where the frequency, strength and 

agility applied to each stroke is analyzed. Important data will be collected using a 

specific case study. Through specialist in the area and within regularized academies, 



consumers will be better known and we will check their difficulties and requirements. 

The equipment analyzes the blows through sensors that can accurately check all the 

nuances of force. In this article we will present in detail the development of the 

mechanical and structural part of the performance meter for martial arts athletes, with 

presentation of forces calculations to be applied, resistance of materials, advantages 

provided for programming, technical drawings and choice of materials to be used 

throughout its structure. 

Keyword: Performance, Round, Mechanics, Programming, Martial Arts. 

 

1 Introdução 

Entende-se que, as análises feitas por profissionais da área como os 

mestres e professores dependem de sua experiência, utilizando os anos de 

aprendizagem, essas análises são feitas visualmente.Este artigo trata-se sobre um 

equipamento que permite acompanhar e analisar o desempenho de um atleta, 

profissional ou amador, de artes marciais. 

O objetivo deste projeto é apresentar uma forma de como o controle e 

automação pode ser ingressado na área das artes marciais.Diante de uma 

preparação de uma luta, independente da modalidade do profissional,é de suma 

importância a veracidade de sua técnica e agilidade, diante destes requisitos pode-

se indagar: Até que momento os golpes atendem a necessidade de agilidade em 

uma luta? A potência basilar é consecutiva pelo período de um round? Análises 

visuais satisfazem os quesitos de preparação de um atleta? 

O projeto em questão irá contestar tais questionamentos, expondo que, 

mesmo anos de experiência em artes marciais não é o bastante para chegar ao 

nível de excelência que um lutador precisa para ser excepcional. Mediante aos 

cálculos que serão realizados pela máquina, serão expostos os resultados obtidos 

durante o uso do aparelho, exibindo o tempo de intervalo entre golpes, ou seja, a 

agilidade do atleta, e a força inserida sobre cada golpe.Para a realização deste 

projeto, tem necessidade de operar com materiais leves, fácil manuseio e 

resistentes, as extremidades deste aparelho serão conectadas pelo sensor 



straingage, responsável pela medição dos níveis de tensão que serão aplicadas a 

cada golpe, e enviadas à um banco de dados para obter os resultados. 

As áreas de contato direto com os golpes serão colocados em uma estrutura 

de 120 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura, dividido em duas 

partes: a primeira será desenvolvida para golpes na altura dos membros superiores, 

e a segunda, por sua vez, será desenvolvida para os golpes na altura dos membros 

inferiores.Em cada ponta, onde estarão os sensores, será protegido por um 

equipamento específico para golpes, intitulado como aparadores.As extremidades 

serão revestidas por um material sintético chamado courvin, que não permite o 

deslizamento do golpe disposto pelo praticante. 

Neste artigo será apresentada a análise mecânica e estrutural, onde serão 

aplicados todos os movimentos que o atleta utiliza em uma luta, bem como os 

cálculos necessários para a correta montagem e para suportar os impactos que 

serão aplicados, resistência dos materiais a serem utilizados, desenhos técnicos que 

mostram o corpo do trabalho juntamente com todas medidas, vantagens na sua 

programação e matérias a serem utilizados.Para o desenvolvimento do presente 

trabalho serão utilizados pesquisas bibliográficas, além de estudo de campo. A 

pesquisa bibliográfica baseou-se em livros da área de lutas, cálculo e materiais. O 

estudo de campo foi desenvolvido, em sua totalidade, na pesquisa com profissionais 

da área, tendo em vista seus conhecimentos e necessidades. 

2 Revisão Bibliográfica  

O projeto tem como função um importante passo para o desenvolvimento da área 

tecnológica dentro das artes marciais, tendo em vista a pouca tecnologia envolvida 

nesta área. 

A parte estrutural mecânica do projeto será composta por uma estrutura fixa que 

deverá ser colocada junto a uma parede pelo usuário, nesta estrutura serão 

colocados os suportes que podem ser regulados de  acordo com a altura do usuário  

onde ficarão os sensores straingage que, por sua vez serão protegidos pelos 

aparadores. 



Foi realizada toda a revisão bibliográfica para construção e planejamento do projeto 

apresentado. Aqui serão abordados os conceitos principais da estrutura deste 

projeto. 

 

3 Materiais 

Os materiais que serão utilizados neste projeto são os que garantem durabilidade e 

desempenho para o projeto, são eles: aço Metalon quadrado para estrutura, 

parafusos, espuma injetada para aparadores, courvin para revestimento. 

 

3.1 Aço 

O aço que será utilizado neste projeto é o Metalon, um tubo de aço que pode 

ser em formato retangular, quadrado ou redondo muito utilizado na área industrial e 

na construção civil. Eles podem ser empregues em estruturas metálicas, pois são 

altamente resistentes à forças e efeitos tanto na horizontal quanto na vertical. 

Os tubos de Metalon são altamente resistentes já que, por sua vez, são 

feitos de aço carbono. A quantidade de carbono adicionada varia de acordo com o 

efeito pretendido. Basicamente existem três categorias quanto à porcentagem de 

carbono incorporado: o baixo carbono, o médio carbono e o alto carbono, devido a 

isto, o aço torna-se muito mais duro e resistente.  

Para este projeto será utilizado o Metalon quadrado de espessura 5 

milímetros, figura 1, que possui um resultado de peso teórico por metro maior que o 

redondo e o retangular. O cálculo deste peso teórico será apresentado no tópico “3 

Estrutura”. 

Cada barra do Metalon tem 6 metros de comprimento e um peso de 43,28 

quilogramas. Ao todo o projeto terá um peso de 35,337 quilogramas distribuídos em: 

 2 partes de 1200 mm com 8,656 quilogramas cada. 

 5 partes de 500 mm com 3,605 quilogramas cada. 



 

Figura 1 - Metalon quadrado. 

 

3.2 Espuma  

A espuma é um material que possui diversas aplicações na confecção de 

produtos, sendo que, normalmente, seu uso está ligado aos que necessitam de 

estofamento, servindo para dar forma e gerar um maior conforto no seu uso. 

Existem dois tipos de espumas que são muito utilizados: a espuma laminada 

e a injetada, as laminadas são trabalhadas acondicionando a mesma em camadas e 

necessitam ser recortadas para se chegar ao formato desejado, já a injetada é 

produzida em moldes, onde é colocada em forma líquida e exercida sob 

determinada pressão até que venha a endurecer e alcançar o formato ideal. 

Será empregue a espuma laminada devido ao fácil manuseio e maior custo 

benefício, tendo como medidas, para os aparadores de membros superiores, 25 

centímetros x 40 centímetros, e para membros inferiores 40 centímetros x 60 

centímetros e espessura de 8 centímetros para ambos. Os sensores straingage 

serão alocados atrás desta espuma onde farão a captura de dados dos golpes 

desferidos pelo usuário. 

 



 

3.3 Revestimento  

Para tal procedimento optou-se pelo courvin que é aplicado em 

equipamentos de impacto de diversas modalidades devido à sua grande 

durabilidade.  

O courvin, fabricado sempre pelo manuseio do homem, é um couro sintético 

produzido através de polímeros como o poliacrílicos, poliamida, poliolefina e 

poliuretano tendo em vista que todos os materiais não são encontrados na natureza. 

Com as medidas dos aparadores serão feitos capas que irão revestir toda a 

área que terá contato com os golpes, juntamente com os sensores que serão 

alocados atrás da espuma. O revestimento é a ultima etapa do projeto, pois ele entra 

depois que todos sensores de captura de dados estiverem devidamente 

programados e funcionando. 

 

4  Desenvolvimento da estrutura 

A estrutura á ser montada tem 120 centímetros de comprimento por 60 

centímetros de largura. Nesta estrutura serão colocados oito pontos de encaixe com 

um furo de 10 milímetros em cada para parafusos, onde será fixado na parede. Essa 

estrutura deve ser alocada pelo usuário, utilizando meios que suportem grande 

quantia de impacto, a altura de onde será alocado deve ser escolhida  de acordo 

com a necessidade do usuário e característica da parede a ser utilizada. 

O Metalon na forma quadrada utilizado nesta estrutura tem dimensões de 50 

x 50 milímetros e espessura de 5 milímetros e seu calculo de peso teórico por metro 

é dado pela formula : 

  [(      )    ]           

Conforme mostrado na figura 2. 

 



 

 

Figura 2 –Formula do cálculo de peso teórico por metro do Metalon quadrado 

Portando, 

Peso teórico por metro (P)= ? 

Dimensão (A)= 50 mm 

Espessura (e)= 5 mm 

P= [(50. 1,27) – 5].5. 0,02466 

P= 7,21305 

 

5 Desenvolvimento  

Foi utilizado o programa Solid Edge da empresa Siemens para elaboração, 

que é um sistema de desenho 3D em que se utiliza da tecnologia síncrona para 

agilizar determinado projeto e também permite uma ótima utilização de dados de 

projeto. 

Primeiramente foi feito desenho em 2D da estrutura, onde foi utilizado as 

medidas apresentadas neste projeto, logo depois em 3D na qual já se pode 

visualizar como ficará fisicamente (figura 3). 



 

                         Figura 3 – Estrutura em 3D – Solid Edge 

 

 

5.1 Superiores  

 Os aparadores para membros superiores (figura 4) terão diâmetro de 250 

milímetros e quatro furos de 10 milímetros para fixação do revestimento, eles serão 

dispostos em um ângulo de 63° para dentro da estrutura (figura 3) e em sua região 

central será fixado um sensor straingage. As  medidas citadas neste tópico foram 

elaboradas para que se possa simular o rosto de uma pessoa. 

 

Figura 4 – Estrutura aparador superior – Solid Edge 



Um estudo feito com profissionais das artes marciais pela National 

Geographic, em 2006, nos mostrou a potência que se pode obter com um soco, 

onde se deu o seguinte resultado: 

Maior potência registrada de um soco = 453,6 quilogramas. 

5.2  Inferiores 

Os aparadores para membros inferiores terão 400 milímetros de altura por 

200 milímetros de largura, eles serão dispostos em um ângulo de 45° para fora da 

estrutura (figura 3), seus quatro furos para fixação do revestimento estão espaçados 

de suas laterais pelas medidas de 50 milímetros e 25 milímetros como mostra a 

figura 6. No centro do aparador será fixado o sensor, que fará o registro de dados 

necessários para o processo.   

 

Figura 5 – Estrutura aparador inferior – Solid Edge 

 

Ainda utilizando-se do estudo feito pela National Geographic onde se obteve 

o seguinte resultado para golpes com membros inferiores: 

Maior potência registrada de um chute: 680,4 quilogramas. 

 



 

6  Conclusão 

A partir das simulações realizadas no software, tornou-se evidente a eficácia 

do projeto e que atenderia a todos os quesitos de funcionamento anteriormente 

proposto, tornando a aplicação e montagem física do projeto satisfatória. 

Com os conceitos e pesquisas realizadas para este projeto sucedeu a novos 

conhecimentos da área das artes marciais, conhecendo mais a fundo os princípios 

básicos até mais avançados desta vasta zona que vem crescendo a cada dia. 

Também houve conhecimento em novos tipos de formulações e sistemas que 

podem ser elaborados para finalização do projeto com total satisfação. 

Como ainda não foi realizada a montagem física do projeto não se pode 

dizer que o projeto é totalmente funcional, podendo ter que fazer algumas mudanças 

futuras para obter um melhor resultado em seu desempenho final. Em cima dos 

conhecimentos adquiridos por pesquisas e estudo dentro do ramo das artes 

marciais, com certeza será algo inovador e que ajudará bastante no treinamento e 

obtenção de melhores resultados dos atletas. 
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