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PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM TECIDO 

 

Campo da Invenção 

[001]. Esta invenção é um desenho industrial. 

Fundamentos da Invenção e Estado da Técnica 

[002]. Este padrão ilustrado foi criado para ser aplicado 

sobre tecidos, com a função de camuflar o objeto alvo em um 

ambiente específico. Já existindo diversos padrões ilustrados com 

função de camuflagem, porém com foco diferenciado, não 

abrangendo todos os ambientes, sendo eficazes apenas naqueles para 

que foram propostos. 

Descrição da abordagem do problema técnico 

[003]. A camuflagem utilizada pelas Forças Armadas e 

Policiais não foram planejadas para serem utilizadas em biomas 

específicos do país. Este padrão foi gerado para funcionar nas Florestas 

de Araucárias que se estendem pelo sul e sudeste do país, e fortalecer 

uma identidade regional. 

Descrição da Invenção 

[004]. Feito um estudo da vegetação regional do estado do 

Paraná, as formas ilustradas que compõem o padrão se diferenciam 

dos demais padrões encontrados entre os padrões existentes no 

mercado, fortalecendo os elementos e símbolos regionais, criando em 

paralelo, um padrão funcional. 

[005]. [Cada padrão ilustrado foi desenvolvido através de 

pesquisa da flora do ambiente proposto, gerando uma série de 

ilustrações figurativas ou não para atingir seu objetivo funcional. 

[006]. O padrão em questão utiliza uma combinação de figuras 

similares a folhas. 
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DESENHOS 

Figura 1.1 
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Figura 2.1 
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Figura 3.1 
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