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APLICADO EM RINGUE PARA A PRÁTICA DE
ARTES MARCIAIS O presente modelo de
utilidade pertence ao setor tecnológico das artes
marciais e refere-se, mais especificamente, a um
ringue cercado lateralmente por material rígido e
transparente. A configuração proposta visa
melhorar a visibilidade do público espectador e
telespectador devido a possibilidade de assistir,
filmar e fotografar a partir de qualquer ângulo,
sem nenhum obstáculo como grades, cordas ou
redes que atrapalhem a visualização completa
do evento de artes marciais. A solução em
questão também tem o intuito de beneficiar a
dinâmica da luta, diminuindo assim o tempo
de clinch do combate, além de impedir que o
lutador segure nas grades que atualmente
cercam o ringue. Além disso, existe a
possibilidade de projeção de imagens na face
externa ao ringue. Neste caso, os espectadores
e telespectadores poderão visualizar
informações, como por exemplo, a apresentação
dos atletas, além da reprise das lutas, anúncio
de patrocinadores, entre outros. 1/1
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APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM RINGUE PARA A PRÁTICA DE ARTES 

MARCIAIS 

Setor tecnológico do modelo de utilidade 

[01] De uma maneira geral o presente modelo de utilidade pertence ao setor 

tecnológico das artes marciais e se refere, mais especificamente, a um ringue 

para a prática esportiva cercado lateralmente por material rígido e transparente. 

Estado da técnica conhecido 

[02] Atualmente existem diversas modalidades de lutas praticadas por atletas 

em todo o mundo, dentre as lutas mais praticadas pode-se citar o Boxe, Judô, 

Taekwondo, Luta livre, Artes Marciais Mistas, Muay Thai, Luta greco-romana, 

Kickboxing, Jiujitsu, entre outras. A prática dessas lutas é normalmente realizada 

sobre ringues ou tatames, sendo que para cada uma dessas existem uma série 

de regras que devem ser cumpridas pelos atletas, a fim de que se obtenha uma 

disputa limpa e justa (Fair Play). 

[03] Existem diversas configurações de ringue, dentre elas encontra-se uma 

das mais tradicionais e populares nos dias de hoje, conhecida como octógono. O 

octógono é utilizado para a prática das artes marciais mistas, do inglês Mixed 

Martinal Arts (MMA), este tipo de luta inclui tanto golpes de contato em pé quanto 

técnicas de luta no chão. As medidas conhecidas, aplicadas a este ringue 

octogonal, consistem em um piso que deve medir pelo menos 45,72 centímetros, 

quando medido a partir das grades laterais. A base do piso deve ser constituída 

de material multilaminado devendo medir 25 milímetros, sendo que o piso do 

ringue ainda deve ser acolchoado, com uma camada de pelo menos 2,54 

centímetros de espuma. O acolchoamento tem de se estender das grades para 

além da beirada da plataforma e deve ser coberta por uma lona ou material 

similar totalmente esticado e amarrado à plataforma do ringue. Materiais que 

tendem a embolar ou produzir saliências não devem ser usados. 

[04] Já o tablado deve ser construído em material compensado medindo 20 

milímetros e sobre o acolchoamento devem ser colocados tatames de E. V. A. 

medindo 20 milímetros, além de almofadas de proteção com revestimento nas 

vigas superiores e nos oito cantos. O diâmetro interno mede 8,50 metros e a 

altura da base 1 ,O metro, assim como deve ser levado em conta a altura das telas 

que precisa medir 1,75 metros. O ringue também necessita apresentar pelo 
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menos uma porta, no mínimo uma escada de acesso, constituídas de chapas de 

aço, quatro banquetas constituídas de tubos de aço e grades no piso da 

passarela, sendo que essa deve medir 0,90 metro. Os acessórios consistem em 

telas de fio 1 O milímetros revestido em PVC preto assim como as torrações das 

colunas são realizadas com isomanta e lona em PVC. 

[05] Dentre as alternativas de configuração de ringues, encontra-se a patente 

de invenção Pl 1107002-1 que representa um conjunto de ringues para eventos 

desportivos, na qual considera-se uma estrutura circular para o ringue e cercada 

de telas ou grades. Já a patente de modelo de utilidade MU 91 02036-0 propõe um 

ringue octogonal cercado lateralmente por grades e com possibilidade de ser 

convertido em um ringue quadrado cercado de cordas. A partir disso, vale 

ressaltar que a atual utilização de grades, redes ou cordas para cercar 

lateralmente os ringues de lutas provocam problemas quanto a visualização dos 

espectadores e telespectadores. Esse tipo de isolamento compromete momentos 

da luta, nos quais as grades/corda/redes acabam sendo um obstáculo e impedem 

a visualização por quem se encontra do lado de fora do ringue. Além disso, tal 

implementação dificulta ainda a filmagem e/ou cobertura do evento. 

[06] Outro inconveniente que envolve a utilização desses dispositivos que 

possuem a funcionalidade de cercar o ringue, consiste que frequentemente os 

lutadores utilizam a grade como forma de apoio, segurando-a para benefício 

próprio, principalmente com a finalidade de evitarem quedas. Entretanto, esta 

ação é contra as regras do MMA e muitas vezes a punição acaba sendo 

simplesmente uma advertência verbal do árbitro da luta. É visível que essa 

punição branda acaba por beneficiar o infrator e mesmo que seja descontado 

algum ponto do lutador o fato de evitar uma queda pode representar uma 

vantagem significativa para o infrator. Além disso, o fato da grade facilitar o apoio 

dos lutadores aumenta o tempo de "clínch" quando pelo menos um lutador está 

em contato com a rede e acaba por dificultar a dinâmica da luta. 

[07] Como o invento, objeto deste relatório, será cercado lateralmente por 

material transparente, é importante levar em consideração o fato do hóquei no 

gelo também utilizar um sistema de transparência para isolamento da pista de 

gelo. O hóquei é praticado em um rinque de patinação, onde a pista é cercada 

lateralmente por uma espécie de muro opaco, de aproximadamente um metro de 
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altura, e logo acima está disposto um painel transparente, esse com 

aproximadamente 1,25 metro de altura. Tal disposição permite a ampla 

visualização dos torcedores nas arquibancadas e ao mesmo tempo proteção a 

esses. Existem algumas patentes de invenção que se referem a este tipo de 

aplicação como, por exemplo, as patentes americanas US 3388032 e 5,897,438, 

assim como a patente SE8302469 apresentam painéis de policarbonato ou vidro 

laminado e como esses são aplicados ao redor das pistas de hóquei. Outra 

alternativa é observada na patente US 7077756, que consiste em um escudo de 

vidro coberto por películas de plástico compostas de três camadas, sendo que os 

painéis são preferencialmente de formato retangular. Entretanto, nesse caso, 

apesar dos painéis possuírem aplicação de filmes finos com a finalidade de 

aumentar a resistência e evitar estilhaços no caso de quebra estes não 

apresentam propriedades hidrofóbicas, conforme proposto na presente patente. 

[08] Além disso, uma vez que são propostos painéis de material rígido, existe a 

necessidade de aprimorar questões de segurança com a aplicação de conceitos 

para a absorção do impacto que podem ser implementados nos painéis 

transparentes. Em relação a este sistema pode-se citar patente de invenção 

US2012261867, que se refere a dispositivos de proteção ou segurança para 

prevenir ou limitar as lesões sofridas pelos jogadores, que colidem com os 

equipamentos que fazem parte do jogo de hóquei. Esta forma de proteção 

consiste em molas helicoidais de compressão, molas a gás, espuma ou uma 

combinação dessas, funcionam de modo a absorver o impacto e podem ser 

implementadas em outros esportes além do hóquei. Outra patente relacionada 

com a questão da proteção é a SE42691 O, que diz respeito a um dispositivo 

localizado no topo dos painéis laterais, composto de secções ligadas entre si, 

essas secções se unem elasticamente ao restante do painel. 

[09] Em relação a proteção dos painéis com filmes encontram-se algumas 

patentes que consistem no desenvolvimento de tecnologias visando a segurança 

dos atletas e também uma forma de manter os painéis livres de sujeiras que 

possam impedir ou prejudicar a visualização dos espectadores. Uma alternativa 

para este tipo de situação é apresentada na patente US 5314731 que refere-se a 

uma forma de tratamento aplicada no vidro a partir de uma solução de isocianato 

reativo, na qual formam-se camadas com propriedades que impedem que gotas 
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de águas permaneçam aderidas a superfície do vidro. Porém esta proposta difere 

significativamente da ideia proposta na solução, objeto deste relatório, visto que 

serão implementados filmes finos de proteção ou invés da realização de 

tratamento químico. 

[01 O] Com isso, a partir dos inconvenientes existentes quanto a utilização de 

redes, grades ou cordas para cercar os ringues de artes marciais, e visando uma 

melhoria no sistema de uso de painéis transparentes, descritos acima no estado 

da técnica, é visível a existência de uma lacuna na criação de um ringue que 

possibilite a plena visualização do combate bem como otimize a dinâmica da luta. 

Novidades e objetivos da solução 

[011] Com o objetivo de sanar as falhas do estado atual da técnica destacadas 

acima, o presente modelo de utilidade visa propor uma solução para o problema 

principal relacionado a ringues de artes marciais no que diz respeito aos 

problemas quanto a visualização do combate por espectadores e telespectadores. 

[012] A substituição das grades, cordas ou redes que cercam o ringue de artes 

marciais e/ou práticas esportivas possibilitará melhora da visibilidade dos 

espectadores e telespectadores, uma vez que o material utilizado será 

transparente, permitindo também filmar e fotografar o evento com significativa 

qualidade a partir de qualquer ângulo. Como o material transparente consistirá em 

um painel de superfície lisa, isso permitirá um luta mais intensa considerando que 

não haverá a possibilidade de nenhum lutador segurar no vidro para benefício 

próprio, como ocorre em inúmeras oportunidades quando o material que cerca 

lateralmente o ringue é a grade ou rede. Desse modo é facilitado o controle por 

parte da arbitragem da luta, uma vez que punições aplicados por motivos de 

apoiar/ segurar na grade não ocorrerão, otimizando o Fair Play do evento, além 

de diminuir o tempo de "clinch" do combate, beneficiando a dinâmica da luta. 

[013] Além disso, a solução em questão propõe meios de fixação dos painéis 

transparentes na estrutura do ringue. A solução proposta também prevê a 

utilização de filmes que devem auxiliar na redução da aderência de fluidos 

corporais e possível estilhaços caso haja o rompimento da estrutura. 

Descrição dos desenhos anexos 

[014] A fim de que o presente modelo de utilidade seja plenamente 

compreendido e levado à prática por qualquer técnico deste setor tecnológico, o 
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mesmo será descrito de forma clara, concisa e suficiente, tendo como base os 

desenhos anexos, que o ilustram e subsidiam abaixo listados: 

[015] Figura 1 representa um exemplo de ringue octogonal com porta, cercado 

lateralmente por painéis de material rígido e transparente, de acordo com a 

presente invenção. 

[016] Figura 2 representa o sistema de fixação dos painéis na estrutura do 

ringue. 

[017] Figura 3 representa o detalhe A, em escala ampliada, do sistema de 

fixação dos painéis na estrutura do ringue. 

[018] Figura 4 representa o meio de fixação da porta na estrutura do ringue. 

[019] Figura 5 representa, em corte, os meio de fixação do painel na estrutura da 

porta do ringue para práticas esportivas proposto. 

[020] Figura 6 representa os meios de fixação do painel na estrutura do ringue. 

Descrição detalhada do modelo de utilidade 

[021] O ringue para a prática de artes marciais, objeto do presente modelo de 

utilidade, é cercado lateralmente por material rígido e transparente. A solução em 

questão apresenta um piso elevado (1) e uma porta (3) para entrada dos atletas 

através de uma escada posicionada externamente, em frente à porta. O ringue 

pode apresentar inúmeros formatos, sendo que os principais formatos são 

octogonais, circulares e hexagonais, este fato, porém, não exclui a possibilidade 

de outros formatos. 

[022] O piso, quando medido a partir das grades laterais, deve ser de uma base 

acolchoada que estende-se até a borda externa da plataforma do ringue. Essa 

camada ainda deve ser coberta por lona ou material similar esticado e amarrado à 

plataforma. 

[023] O cercado ao redor do ringue será composto de painéis transparentes (2), 

sendo que a estrutura poderá ser composta de qualquer material translúcido 

(vidro laminado, acrílico, policarbonato, etc.), com propriedade de resistência a 

impactos e montada sobre a estrutura de ringue para a prática de artes marciais. 

Sobre cada painel (2), na superfície anterior do ringue, serão aplicadas películas 

plásticos hidrofóbicos, finos, transparentes e aderentes que contribuem para 

minimizar o acúmulo de fluídos corporais, visto que esses podem influenciar 

negativamente a visibilidade do público, bem como reduzir o coeficiente de atrito 



6/7 

entre o corpo dos lutadores e a superfície de contato. Os filmes apresentam as 

mesmas dimensões dos vidros laminados suficientes para cobrir toda a superfície 

do painel. Além disso, as ditas películas visam fornecer segurança, visto que em 

caso de quebra do material, auxiliam a não permitir a dispersão dos fragmentos, 

reduzindo o risco de lesões dos atletas. 

[024] Na face externa ao ringue, sobre a superfície transparente, também aplica

se uma película transparente e aderente que permite a projeção frontal de 

imagens através de sistemas comerciais de projeção. Este sistema permite o 

controle de opacidade do vidro laminado, permitindo ao espectador receber 

informações, como por exemplo, a apresentação dos lutadores, reprise das lutas, 

ou anúncio de patrocinadores ao mesmo tempo em que assiste a luta, ou no 

intervalo dessa. 

[025] O sistema de fixação aplicado nos painéis será baseado na utilização de 

elementos de fixação (6) e molas (7), permitindo que a estrutura transparente 

realize pequenos movimentos compensatórios, reduzindo eventuais impactos e 

vibrações, minimizando riscos de lesões por parte dos lutadores e atuando na 

absorção de impactos. O sistema de absorção de impacto das placas será fixado 

no interior de estruturas do ringue através de canaletas (5), nas quais o painel (2) 

será inserido e fixado pelos elementos de fixação (6) dotado de molas (7). As 

estruturas ainda são recobertas por uma camada de proteção compostas de 

espumas (4) que estarão dispostas entre cada um dos painéis (2) e ao longo de 

toda extremidade superior do ringue. 

[026] A porta de acesso (3) dos atletas, comissão técnica, apresentadores do 

evento e do árbitro é constituída por um painel (2) laminado ou por material 

semelhante transparente e que seja resistente a impacto. Esse painel (2) é 

afixado por elementos de fixação (8) ao longo de toda a estrutura da porta (3). A 

porta ainda é revestida por todo o seu perímetro por uma camada de proteção 

composta de espumas (4), similar ao da estrutura superior e inferior do ringue. A 

estrutura desse quadro é coberta pelo mesmo material das colunas laterais e 

superiores, sendo que apenas na região da porta haverá tal material na borda 

inferior, conforme observado na Figura 1. A porta, ainda, articula-se com a coluna 

(1 O) por meio de um sistema de pivô excêntrico (9), o qual permite os movimentos 

de abertura e fechamento. Ademais, será implementada uma tranca 
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eletronicamente controlada, com opção de abertura remota e afixada do lado 

oposto ao eixo da porta. 

[027] Além disso, conforme observado na Figura 6, cada lado do ringue, 

excluindo o lado com a porta de acesso, que é composto por um painel (2) de 

material transparente e resistente a impacto será afixada na parte superior, 

inferior e nas laterais da estrutura do ringue através de elementos de fixação (6) e 

molas (7), conforme previamente descrito. 

[028] É importante salientar que as figuras e descrição realizadas não possuem o 

condão de limitar as formas de execução do conceito inventiva ora proposto, mas 

sim de ilustrar e tornar compreensíveis as inovações conceituais reveladas nesta 

solução. Desse modo, as descrições e imagens devem ser interpretadas de forma 

ilustrativa e não limitativa, podendo existir outras formas equivalentes ou análogas 

de implementação do conceito inventiva ora revelado e que não fujam do espectro 

de proteção delineado na solução proposta. 

[029] Tratou-se no presente relatório descritivo de um aperfeiçoamento na 

configuração de ringues para prática de artes marciais, dotado de novidade, ato 

inventiva, suficiência descritiva, aplicação industrial e, consequentemente, 

revestido de todos os requisitos essenciais para a concessão do privilégio 

pleiteado. 
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REIVINDICAÇÃO 

1 - APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM RINGUE PARA A PRÁTICA 

DE ARTES MARCIAIS constituído de pelo menos uma porta lateral, pelo menos 

uma escada de acesso, piso coberto com acolchoamento, almofadas de proteção 

nas vigas superiores e nos cantos e sistema de absorção de impacto 

caracterizado por ser dotado de painéis laterais (2) de material rígido e 

transparente com camada interna de película plástica hidrofóbica, ou similar, e 

camada externa de película de projeção; sistema de absorção de impactos 

através da fixação dos painéis em canaletas (5) da estrutura do ringue por 

elementos de fixação (6) e molas (7); e porta articulada com a coluna (1 O) por 

meio de um sistema de pivô excêntrico (9) e tranca eletrônica. 
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RESUMO 

APERFEIÇOAMENTO APLICADO EM RINGUE PARA A PRÁTICA DE ARTES 

MARCIAIS 

O presente modelo de utilidade pertence ao setor tecnológico das artes 

marciais e refere-se, mais especificamente, a um ringue cercado lateralmente por 

material rígido e transparente. A configuração proposta visa melhorar a 

visibilidade do público espectador e telespectador devido a possibilidade de 

assistir, filmar e fotografar a partir de qualquer ângulo, sem nenhum obstáculo 

como grades, cordas ou redes que atrapalhem a visualização completa do evento 

de artes marciais. A solução em questão também tem o intuito de beneficiar a 

dinâmica da luta, diminuindo assim o tempo de "clínch" do combate, além de 

impedir que o lutador segure nas grades que atualmente cercam o ringue. Além 

disso, existe a possibilidade de projeção de imagens na face externa ao ringue. 

Neste caso, os espectadores e telespectadores poderão visualizar informações, 

como por exemplo, a apresentação dos atletas, além da reprise das lutas, anúncio 

de patrocinadores, entre outros. 
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