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 APRESENTAÇÃO

Eu sempre costumo dizer que, para se ensi-
nar Física ou Ciências em geral, o ideal é 
começar fora da sala de aula, mostrando aos 
alunos que Física trata do mundo em que 
vivem e não de fórmulas obscuras escritas no 
quadro-negro pelo professor. Daí que fi quei 
entusiasmado quando fui procurado para 
escrever uma breve apresentação do Física 
do Futebol, de Emico Okuno e Marcos Duarte, 
um texto desenhado para alunos do primei-
ro ano do ensino médio, que usa o futebol 
como trampolim para introduzir alguns dos 
conceitos básicos da mecânica.

Se você é um aluno começando o ensino 
médio, considere-se um sortudo; quisera 
eu ter tido uma abordagem dessas quando 
iniciei meus estudos da Física. Na época, a 
Física e as outras Ciências eram ensinadas 
sem o menor charme, todas só no quadro-
-negro, sem nenhuma tentativa de usar o 
mundo como sala de aula. Pois bem, neste 
livro vocês vão usar a grande paixão brasi-
leira como sala de aula! Nada mal, já que o 
futebol e os outros esportes são laborató-
rios ideais para se aprender um pouco sobre 
como o mundo funciona. Só como compa-
ração, nos Estados Unidos os alunos usam 
um livro que explora a física do beisebol, 
um esporte que, mesmo após viver aqui por 
quase trinta anos, acho incrivelmente chato.

É importante lembrar que os conceitos intro-
duzidos neste livro, como movimento, força e 
as três leis de Newton, o importante concei-
to de energia — tão determinante no mundo 
moderno — e as propriedades dos fl uidos, 
não ocorrem só num jogo de futebol. Fazem 
parte de como a Natureza opera em todos 
os níveis, de uma pelada com os amigos à 
mecânica do clima terrestre, das órbitas dos 
planetas e das luas do sistema solar à rota-
ção da galáxia inteira! Essa é a beleza da 
ciência, que usa um punhado de ideias para 
explicar um monte de coisas sobre o mundo 
em que vivemos. 

Após estudar o conteúdo deste livro, escrito 
de modo simples e claro, e usando inúmeros 
exemplos extraídos diretamente do campo 
de futebol, o aluno estará muito bem equi-
pado para seguir em frente em sua explo-
ração da Natureza. De quebra, se aprender 
mesmo as sutilezas de como um chute defor-
ma uma bola, do tempo de refl exo neces-
sário para tornar um pênalti indefensável, 
ou sobre a relação entre energia potencial 
gravitacional e cinética, o aluno que gostar 
de jogar futebol vai poder melhorar a sua 
técnica. Afi nal, mesmo que a intuição, tanto 
no futebol quanto  na ciência, ajude muito, 
quando aliada ao conhecimento e ao estudo 
ajuda muito mais.

Marcelo Gleiser
Hanover, dezembro de 2011
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 APRESENTAÇÃO
Tostão

Belo Horizonte, dezembro de 2011

Ciência e futebol
A Seleção Brasileira de 1970, considera-
da pela maioria o melhor time de todos 
os tempos, símbolo do futebol ofensivo, 
bonito, improvisado e criativo, foi também, 
no Brasil, paradoxalmente, o marco do fute-
bol científi co, técnico, organizado, planeja-
do e disciplinado.

A Seleção de 1970 só foi espetacular porque 
uniu grandes craques com o futebol coleti-
vo. Houve um grande planejamento, dentro 
e fora de campo.

A partir da Copa de 1970, todos os grandes 
clubes passaram a ver o futebol de outra 
maneira, com um olhar científi co. Progres-
sivamente, fi siologistas, fi sioterapeutas, 
nutricionistas, médicos especializados e 
outros profi ssionais passaram a fazer parte 
das comissões técnicas. Hoje, o Brasil tem 
uma estrutura de apoio aos atletas melhor 
até que a dos grandes clubes da Europa. Com 
o crescimento da economia e a valorização 
do real, isso tende a ser mais evidente.

Esse bem-vindo progresso científi co trouxe 
também problemas. Houve, a partir daí, uma 
supervalorização dos técnicos, da prepara-
ção física, do jogo tático e planejado, em 
detrimento da habilidade, da criatividade, 
da improvisação e da fantasia, característi-
cas marcantes do futebol brasileiro.

O Brasil importou muito da força física e 
do preparo técnico e tático dos europeus, e 
eles assimilaram muita de nossa habilidade 

e criatividade. Hoje, com a globalização, há 
pouca diferença entre o futebol que se joga 
na Europa e no Brasil. Pior, o futebol brasi-
leiro está cada dia mais pragmático, físico, 
previsível, com excesso de jogadas aéreas, 
de chutões, e o europeu mais técnico e com 
mais troca de passes.

É preciso unir a ciência e a arte. Não há ciên-
cia sem imaginação nem arte sem técnica. A 
experiência humana não é apenas científi ca 
nem apenas existencial. 

Tentar compreender o acaso também é ciên-
cia. Acaso não é sorte. São fatos comuns, 
frequentes, mas que não sabemos onde 
e quando vão ocorrer. No futebol, muitas 
vezes, o jogo é decidido em um erro do 
árbitro, uma bola que bate em um zagueiro 
e sobra para um atacante livre e de várias 
outras maneiras imprevisíveis.

Emico Okuno e Marcos Duarte fazem, neste 
livro Física do futebol, essa correlação entre 
a Física e o futebol, por meio de explicações, 
imagens, gráfi cos e desenhos. Nos movimen-
tos de cada jogada, há sempre uma explica-
ção física. Conhecê-la não faz o futebol fi car 
melhor, mas o que entendemos passa a ser 
mais prazeroso.

Mesmo para quem foi mau aluno de Física, 
como eu, pode gostar e aprender muito com 
este livro. Se você entende de física e fute-
bol, fi ca ainda mais gostoso.
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utebol e Física são insepa-
ráveis. Futebol é movimen-
to, mas não um movimento 
qualquer, desordenado, sem 
leis. No futebol, cada joga-
dor é um criador num cenário 

com leis predeterminadas. Cada ação 
do jogador tem sua intenção, que é, 
em parte, moldada pelas leis (regras) 

do futebol e pelas leis da natureza. Mas 
assim como é impossível prever o quadro de 
um pintor a partir de sua aquarela, também 
é impossível prever a ação de um jogador, 
mesmo com o conhecimento de todas as 
leis da natureza. Muitos dizem que é isso  
que torna o futebol tão apaixonante, e que 
talvez o futebol brasileiro seja o que mais 
se aproxima dessa criatividade em campo. 
Obviamente este livro não tem a mínima 
intenção de arranhar esse encanto, mesmo 
porque seria uma tarefa em vão.

Entender a Física do futebol provavelmente 
não vai fazer ninguém jogar melhor, mas com 
certeza vai ajudar a compreender um pouco 
mais esse jogo fascinante. E para quem quer 
compreender as leis do movimento, estudar 

a Física do futebol é a maneira mais descon-
traída de fazê -lo. Este é o objetivo desta 
obra: mostrar para os boleiros e curiosos da 
Física, a Física que há no futebol. 

O livro não só ensina Física, mas também as 
próprias regras do futebol e tudo o que nele 
acontece relacionado à Mecânica. Os concei-
tos de Mecânica são descritos de forma a 
cobrir todo o conteúdo normalmente abran-
gido no currículo de Física do primeiro ano 
do ensino médio. 

A presente obra foi escrita de maneira a 
descrever em mais detalhes o porquê de 
certas coisas na Mecânica. Fórmulas mate-
máticas são utilizadas, mas sempre procu-
ramos mostrar a motivação que existe 
por detrás delas. Acreditamos que o livro 
possa ser utilizado de maneira quase auto-
didata, pela forma como foi desenvolvido. 
Seja  sozinho ou acompanhado, ao ler este 
livro não prenda seu pensamento somente a 
estas páginas; pegue uma bola de futebol, 
vá a um campo e teste os conceitos apre-
sentados! Você vai ver que Física e futebol 
se complementam.

Os autores
dezembro de 2011

PREFÁCIO
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assistimos ao drible genial, ao chute perfeito, à defesa fenomenal, ao 
gol. O repouso e a quietude absolutos que precedem a cobrança de um 
pênalti numa fi nal de campeonato são como cortinas que escondem a 
celebração ao movimento, traga ele alegrias ou tristezas.

Este capítulo trata de como o movimento é descrito em seus míni-
mos detalhes na Física, mas sem preocupações acerca de como ele 
foi iniciado ou causado. Essa descrição do movimento sem se preo-
cupar com suas causas, conhecida como Cinemática, é desenvolvida 
neste capítulo.
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CAPÍTULO 1

“Abrem -se as cortinas! “Abrem -se as cortinas! 
O espetáculo já vai começar!”O espetáculo já vai começar!”
“Abrem -se as cortinas! 
O espetáculo já vai começar!”

FIORI GIGLIOTI
narrador esportivo (1928 -2006)

FIORI GIGLIOTI
narrador esportivo (1928 -2006)

CAPÍTULO 1
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Futebol é movimento em 
que repouso é apenas uma 

pausa. O jogo começa quando 
a bola rola, mas o futebol 
mesmo acontece quando 
assistimos ao drible genial, 

ao chute perfeito, à defesa fenome-
nal, ao gol. O repouso e a quietude 
absolutos que precedem a cobrança de 

um pênalti numa fi nal de campeonato são 
como cortinas que escondem a celebração ao 
movimento, traga ele alegrias ou tristezas.

Neste capítulo veremos como o movimento é 
descrito em seus mínimos detalhes na Física. 
Por ora, não vamos nos preocupar acerca de 
como o movimento foi iniciado ou causado. 
Essa descrição do movimento sem preocupa-
ção com suas causas é conhecida como Cine-
mática – o que veremos a seguir.

O MOVIMENTO NO FUTEBOL
Quando um jogador ou uma bola se movem, 
isto é, mudam de um lugar para outro, eles 
estão em movimento. Ao contrário, se um 
corpo não muda de lugar, ele está parado ou 
em repouso. A distinção entre movimento e 
repouso, no futebol, aparece na regra 8 das 
Regras do Jogo de Futebol 2009/2010 da 
FIFA. A regra 8 (O início e o reinício de jogo) 
diz que, antes de o jogo ser (re)iniciado, “a 
bola estará imóvel no ponto central” e que 
“a bola estará em jogo no momento em que 
for chutada e se mover para a frente”.

Na Física, o movimento pode ser classifi cado 
como  movimento de translação, de  rotação, 
ou misto (translação mais  rotação). A Fig. 1.1 
mostra alguns exemplos desses movimentos.

Translação
 Movimento de translação ou  movimento 
linear  refere -se ao  deslocamento de um corpo 
ao longo de uma linha (tanto faz se reta ou 
curva). O  deslocamento de um jogador da 
defesa para o ataque ou o movimento de 
uma bola após um lançamento são exemplos 
de  movimento de translação. Na  Fig.  1.1a 
pode -se ver o  movimento de translação de 
uma bola.

Rotação
 Movimento de  rotação ou  movimento angu-
lar refere -se ao movimento de um corpo 
que gira em torno de algo (em torno de um 
eixo de  rotação). Exemplos de  movimento 
de  rotação são a perna do jogador, que gira 
em torno do joelho, ou uma bola com efeito, 
que gira em torno de si mesma (Fig. 1.1b).

Movimento misto
Movimentos mistos (translação mais  rota-
ção) são aqueles que combinam os  movimen-
tos de translação e  rotação. A bola chutada 
“com efeito” é um exemplo de movimento 
misto se considerarmos o movimento dela 
até o gol (translação) e o giro da bola em 
torno de si mesma ( rotação). A Fig.  1.1c 
mostra uma bola em movimento misto.

Fig. 1.1 (a)  Movimento de translação; (b)  movimento de  rotação; (c) movimento misto de translação mais 

 rotação

a cb
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PITÁGORAS (Grécia, c. 582 a.C.  - c. 507 a.C.);  EUCLIDES (Grécia, c. 325 a.C.  - c. 265 a.C.)

Da vida de Pitágoras quase nada pode ser 
afi rmado com certeza, já que as informações 
existentes provêm de uma série de relatos orais 
tardios, como aquelas referentes a suas viagens 
e a seus contatos com as culturas orientais. 
Parece certo, contudo, que este fi lósofo e mate-
mático grego nasceu entre os anos de 569 a.C. e 
590 a.C. em Samos, uma das ilhas gregas; entre-
tanto quase nada se sabe de sua morte. Logo 
após a adolescência, Pitágoras partiu em busca 
de outras terras para aprender sobre os misté-
rios do universo, só retornando 40 anos depois. 
De volta a Samos, tentou fundar uma escola 
de matemática e fi losofi a, sem sucesso. Partiu 
então para Crotona, uma colônia grega no sul da 
Itália, onde fundou a seita Irmandade Pitagóri-
ca, uma associação religiosa e fi losófi ca secreta que teve seguidores tanto do sexo masculino 
como do sexo feminino. Seus membros não comiam carne, doavam seus bens para a irmandade 
e juravam não revelar descobertas científi cas à sociedade – e a desobediência era punida com a 
morte. Os principais membros da seita eram chamados mathematikoi. Os princípios dessa irman-
dade foram determinantes para a evolução geral da matemática e da fi losofi a ocidental, cujos 
enfoques mais importantes eram a harmonia matemática, a doutrina dos números e o dualismo 
cósmico essencial. O começo do fi m da seita foi quando descobriram os números irracionais, 
que são números que não podem ser inteiramente escritos, como a raiz quadrada de 2, que é 
gual a 1,414213562373..., sem nenhum padrão regular. Somente parte de um número irracional 
pode ser escrita e, portanto, este tem um valor misterioso. Esse fato foi considerado chocante 
e herético, razão pela qual decidiram manter segredo, fi ngindo que esses números não existiam. 
Após a morte de Pitágoras, a verdade veio à tona, e os moradores de Crotona expulsaram os 
membros da seita, os pitagóricos, incendiando seus locais de encontro. Pitágoras criou as pala-
vras “fi lósofo” e “matemática” para descrever atividades intelectuais. O enunciado do  teorema 
de Pitágoras, talvez o mais célebre dos teoremas, é atribuído a ele; no entanto, já era conhe-
cido dos babilônios. Descobriu -se uma tábua babilônica com esse teorema, datada de 1900 a 
1600 a.C.; portanto, cerca de 1.000 anos antes da época em que Pitágoras viveu.

A demonstração do  teorema de Pitágoras é atribuída a  Euclides da Alexandria, matemático 
famoso, criador da geometria euclidiana. Pouco se sabe sobre a vida de  Euclides, até mesmo 
quando e onde ele nasceu. Supõe -se que tenha sido educado em Atenas e frequentado a Acade-
mia de Platão. É autor da teoria das proporções áureas, segundo a qual dois segmentos, a e b, 
estão em proporção áurea se (a + b)/a = a/b =  = 1,6180339887... (número irracional, intermi-
nável), sendo a > b (a letra grega  pronuncia -se fi ). Algumas partes do corpo humano obede-

Busto de Pitágoras no Museu Capitoline, 

em Roma
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A unidade de medida de tempo no SI é o 
segundo, cuja abreviação é simplesmente 
a letra “s”. Outras unidades derivadas do 
segundo são o minuto (1 min = 60  s) e a 
hora (1  h = 60 min = 3.600  s), e também 
há frações do segundo, como por exemplo, 
o milissegundo (ms, a milésima parte do 
segundo); 1 ms = 10-3 s = 0,001 s.

O tempo é um conceito bastante impor-
tante em Mecânica, pois o movimento 
de um  corpo  é descrito pela mudança de 

sua posição a cada instante de tempo (ver 
Para experimentar).

 DISTÂNCIA PERCORRIDA 
E  DESLOCAMENTO
Considere que, no início (t = 0 s), uma bola 
ocupava a posição x = 1 m à direita em rela-
ção à origem e, um segundo depois (t = 1 s), 
passo u a ocupar a posição x = 2 m à direita 
em relação à mesma origem, como ilustrado 
na Fig. 1.9.

Para experimentar
O  tempo de reação de uma pessoa é o intervalo de tempo que ela leva para reagir a 

um estímulo. Esse intervalo de tempo é gasto para um estímulo visual, sonoro ou tátil ser 
detectado e enviado para o cérebro, que, por sua vez, gera outro estímulo para a pessoa 
reagir. Um  tempo de reação curto é essencial não só para goleiros, mas também para todos 
os outros jogadores. A média do  tempo de reação dos seres humanos atentos está entre 200 
e 300 milissegundos. O  tempo de reação de bons atletas pode chegar a 100 milissegundos. 

Faça uma brincadeira entre amigos para determinar o tempo médio de reação dos partici-
pantes. Nessa brincadeira, os participantes fazem uma roda e cada pessoa segura a mão de 
um amigo vizinho. Inicia -se o jogo com a pessoa de uma das pontas, que marca no cronôme-
tro o início da brincadeira e, simultaneamente, aperta a mão do vizinho com outra mão e, a 
seguir, passa o cronômetro para a última pessoa. A segunda pessoa, ao receber o estímulo 
de aperto de uma das mãos, aperta a outra, passando o estímulo para a pessoa seguinte, e 
assim continua até se chegar à última pessoa a receber o estímulo numa mão e parar o cronô-
metro com outra mão. O intervalo de tempo marcado no cronômetro dividido pelo número de 
pessoas na roda menos 1 dá o valor médio do  tempo de reação humana. Repita o jogo algumas 
vezes para ver se o valor abaixa. 

A cobrança de pênalti é um bom exemplo em que um  tempo de reação pequeno é funda-
mental para o êxito ou do goleiro ou do cobrador. A marca do pênalti está a 11 m da linha de 
gol. Como exemplo, considere que o cobrador chutou a bola com uma velocidade de 22 m/s 
(79,2 km/h, um chute forte). Quanto tempo a bola demora para chegar ao gol? Se a bola percor-
re em 1 segundo a  distância de 22 m, ela levará 0,5 s (ou 500 ms) para percorrer metade dessa 
 distância, 11 m (veremos esses cálculos em detalhes mais adiante). Isso signifi ca que, se o 
goleiro não se mexer até a cobrança, neste exemplo ele terá 0,5 s para, ao ver o movimento da 
bola, tomar uma decisão e, então, mover -se para defender a bola. Se lembrarmos que o goleiro 
tem cerca de 3,6 m de  distância entre ele e as traves para defender, na prática é impossível que 
ele defenda um pênalti bem batido (isto é, com boa velocidade e no canto). Ou o jogador cobra 
mal ou o goleiro se adianta para poder defender o pênalti, ou as duas coisas ao mesmo tempo!

fisica_futebol.indb   28fisica_futebol.indb   28 6/1/2012   14:40:336/1/2012   14:40:33



MOVIMENTO  |   31

nando um vetor a outro, juntando o início 
do seguinte à ponta da seta do vetor ante-
rior, traçando paralelamente e mantendo os 
 módulos. O  vetor soma, também chamado de 
 vetor resultante, é o vetor cujo início coin-
cide com o início do primeiro vetor e cujo 
fi m (ponta da seta) coincide com a ponta da 
seta do último (exemplo (c) da Fig. 1.11).

 RAPIDEZ E VELOCIDADE
 Rapidez é uma medida de quão rápido um 
corpo se move e corresponde à grandeza 
speed em inglês. É uma grandeza  escalar, 
sempre positiva e algumas vezes chama-
da de velocidade  escalar. Quanto maior for 
a  distância que um jogador percorre num 
determinado intervalo de tempo, maior será 
sua  rapidez. Se a  distância a ser percorrida 
for fi xa, quanto menor for o tempo que  o 
jogador gastar para percorrer essa  distância, 
maior será sua  rapidez. 

Velocidade, por sua vez, é defi nida como o 
 deslocamento sofrido por um corpo dividi-
do pelo intervalo de tempo. Trata -se de uma 
grandeza vetorial; portanto, pode ser posi-
tiva ou negativa (no caso de movimento em 
marcha à ré, por exemplo), dependendo se 
o  deslocamento é positivo ou negativo. Em 
português, não se costuma utilizar a palavra 
 rapidez na Física, e a palavra velocidade é 
utilizada indistintamente para designar  rapi-
dez e velocidade. 

Como, em geral, a velocidade de um jogador 
num campo não é constante, costumamos 
defi nir  rapidez ou velocidade média durante 
um intervalo de tempo pelas Eqs. 1.3:

 Rapidez média: 

Velocidade média: 

  (1.3)

onde x1 e x2 são as posições, respectivamen-
te, nos instantes inicial e fi nal (isto é, t1 e t2), 
e x2 – x1 = x e t2 – t1 = t são, respectiva-
mente, as variações da posição e do tempo. 
A letra grega  (pronuncia -se delta) escrita 
na frente de uma grandeza indica o inter-
valo de variação dessa grandeza. A  unida-
de de ambas,  rapidez e velocidade, no SI é 
m/s = m∙s–1. No nosso dia a dia, utilizamos 
bastante outra unidade de medida de veloci-
dade, o km/h. A conversão dessas unidades é:

Para o movimento da bola ilustrado na 
Fig. 1.9, sua velocidade média é igual à velo-
cidade a cada instante, chamada de velo-
cidade instantânea, visto que a velocidade 
é constante:

Doravante, usaremos a palavra velocidade 
em vez de velocidade instantânea, cujo valor 
coincide com o da velocidade média quando a 
velocidade for constante. O valor da  rapidez 
num dado instante é numericamente igual 
ao  módulo (valor numérico) da velocidade 
nesse mesmo instante, isto é,  rapidez = | v |. 
Entretanto, a  rapidez média e a velocidade 
média nem sempre têm o mesmo valor, uma 
vez que a  distância percorrida pode ser dife-
rente do valor do  deslocamento. 

O recorde mundial da corrida de 100 metros 
rasos para homens é de menos de 10 segundos 
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Vejamos agora como representar o movimen-
to de um corpo em duas direções. Suponha 
que uma bo la estava parada no campo na 
posição (10 m, 30 m) até o instante t = 2 s, 
quando então um jogador chutou -a para a 
direita e outro jogador a parou em (30 m, 
30 m), no instante t = 4 s. As posições da bola 
nos instantes t = 2 s e t = 4 s são mostradas 
no campo de futebol da Fig. 1.14a. Somen-
te a partir da ilustração da bola no campo 
de futebol não é possível saber como ela 
se deslocou no tempo. Para compreender o 
movimento do corpo, em vez de mostrar a 
posição do corpo em diferentes instantes no 
espaço do campo, é útil mostrar a sua posi-
ção em função de diferentes instantes, isto 
é, um gráfi co da posição versus tempo, como 
mostrado no lado direito da Fig. 1.14. Note 
que o gráfi co de posição versus tempo tem 
que ser feito para cada eixo X ou Y sepa-

radamente. No gráfi co da direita superior 
é mostrada a posição da bola na direção X 
versus tempo, e no inferior, a posição na 
direção Y versus tempo. O único gráfi co da 
Fig. 1.14a que mostra variação da posição 
da bola é o da direção X; isso porque a bola 
foi chutada para a direita e não teve varia-
ção de posição ao longo da direção Y, que 
sempre foi 30  m. No gráfi co da direção X, 
observa -se que, entre os instantes 0 s e 2 s, 
a bola estava parada (o jogador só chutou a 
bola em t = 2 s), e variou de posição entre 
os instantes 2 s e 4 s (percorreu 20 m nesse 
intervalo de tempo), voltando a fi car parada 
entre os instantes 4 s e 6 s (outro jogador 
parou a bola em t = 4  s). Com base nesse 
exemplo, fi ca claro que o movimento que 
acontece em cada direção é independente 
do que acontece em outra direção (consi-
derando direções perpendiculares entre si). 

Fig. 1.14 Posições de uma bola no campo de futebol (à esq.) e gráfi cos de posição da bola versus tempo 
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Aceleração da gravidade
A   aceleração da gravidade, ou simplesmente 
‘g’, é um caso particular e bastante impor-
tante de  aceleração decorrente da força de 
gravidade. Nas proximidades da Terra, ela 
é constante, com um valor aproximado de 

9,8 m/s2. Isso equivale a dizer que, se um 
jogador der um salto no ar, após atingir certa 
altura, cairá com  aceleração de 9,8  m/s2. 
Em outras palavras, se a velocidade inicial 
de queda for zero e o jogador gastar 1 s na 
queda, seu  módulo da velocidade ao atin-
gir o solo seria de 9,8 m/s (que é um valor 
alto) e a  distância percorrida na queda (que 
pode ser obtida pela Eq. 1.10), de 4,9  m, 
que corresponde mais ou menos à queda de 
alguém do segundo andar de um prédio, se 
desprezarmos o atrito. Felizmente isso não 
acontece com nenhum jogador, pois, para 
cair dessa altura, ele teria que saltar e atin-
gir 4,9 m, e isso eles não conseguem, nem 
para comemorar um gol!

O movimento da bola no ar é um bom exem-
plo de movimento sob a ação da   aceleração 
da gravidade. Vamos detalhar um pouco mais 
esse tipo de movimento.

Exemplo 1.6
Um radar mediu, para o  módulo da 

velocidade inicial de uma bola, o valor de 
30 m/s. Outro radar, colocado a 50 m do 
primeiro, mediu, para o  módulo da velocida-
de, o valor de 10 m/s. Calcule a  aceleração 
adquirida pela bola e discuta o resultado.

a = (102 – 302)/(2 × 50) = –8 m/s2

A  aceleração tinha que ser negati-
va porque a velocidade da bola diminuiu, 
o que signifi ca que ela foi freada e que o 
movimento é uniformemente retardado.

Fig. 1.25 Gráfi cos da posição, velocidade e  aceleração em função do tempo, respe ctivamente para um 

corpo parado, em movimento com velocidade constante e em movimento com  aceleração 

constante. As equações que governam cada movimento estão também escritas

x

x(t) = x0 x(t) = x0 + v0t

v(t) = 0 v(t) = v0 v(t) = v0 + a0t

a(t) = 0 a(t) = 0 a(t) = a0

x0

x

t t t

t t t

t t t

x0

x

x0

x(t) = x0 + v0t +
a0t2

2

Parado Velocidade constante Aceleração constante

vvv

aaa

fisica_futebol.indb   46fisica_futebol.indb   46 6/1/2012   14:40:346/1/2012   14:40:34



“Ripa na chulipa e pimba 
na gorduchinha!”
“Ripa na chulipa e pimba 
na gorduchinha!”

OSMAR SANTOS
narrador esportivo, 1949

OSMAR SANTOS
narrador esportivo, 1949

CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2

Aplicação de uma força sobre uma bola no futebol:

FOR
ÇA
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oda e qualquer mudança 
do estado de movimen-

to de qualquer coisa no 
futebol, do toque sutil entre 
as pernas do adversário, da 
tentativa frustrada de impedir 
a jogada, do apito seco marcan-
do pênalti, da cobrança forte e 
bem colocada, do salto em vão 

do goleiro ao grito uníssono de gol, está 
relacionada à ação de uma força. 

Assim como no futebol, que tem suas 
17 regras, na Mecânica há regras fundamen-
tais que são chamadas de leis. Três dessas 
leis expressam a relação quantitativa entre 
movimento e força. O estudo das forças e 
suas relações com o movimento pertencem 
à área da Mecânica chamada Dinâmica, e é o 
que veremos a seguir.

Há várias manifestações de força na natureza 
e boa parte delas nós vivenciamos no fute-
bol. Por exemplo, o peso do nosso corpo e o 
movimento em queda da bola por causa da 
 força gravitacional; a  força de atrito sobre a 
bola em contato com o gramado e o ar; nossa 
força muscular para correr, saltar e falar; 
as forças elétricas e magnéticas dos equi-
pamentos de som e iluminação (e também 
presentes dentro do nosso corpo); e, numa 
escala muito menor, as  forças nucleares 
entre as partículas dos átomos que compõem 
toda a matéria do Universo. Apesar dessa 
aparente diversidade de forças na natureza, 
todas essas diferentes manifestações podem 
ser agrupadas em apenas três tipos de força 
que surgem das interações entre corpos:

1.  Forças gravitacionais:  interação entre 
corpos em razão de suas massas;

2.  Forças eletromagnéticas:  interação entre 
corpos em razão de cargas elétricas em 
repouso ou em movimento;

3.  Forças nucleares: dominam a  interação 
entre partículas subatômicas separadas 
por  distâncias de até 10–15 m ( distâncias 
menores que o tamanho de um átomo!).

A ideia de agrupar todos os tipos de força 
em apenas três tipos é uma tentativa de 
compreender como as coisas se relacionam 
na natureza. A derradeira busca dos físicos é 
encontrar apenas um tipo de força que expli-
que todas as interações na natureza, e essa 
busca recebe o pomposo nome de “teoria da 
unifi cação” ou “teoria do todo”.

Seja qual for a força, ela tem uma relação 
direta com o movimento da bola, do jogador 
e de tudo na natureza. Embora o conceito de 
força só apareça explicitamente na regra 12 
das Regras do Jogo de Futebol 2009/2010 da 
FIFA, que fala sobre o uso de força excessi-
va pelo jogador e a consequente marcação 
de falta, o conceito de força está implícito 
em várias regras. Por exemplo, na regra 8 
(O  início e o reinício de jogo) está descrito 
que “a bola estará em jogo no momento em 
que for chutada e se mover para a frente”. 
Essa regra poderia ser entendida como a 
bola estará em jogo no momento em que 
sobre ela for aplicada uma força com o pé e 
ela se mover para a frente. 

Nesta seção, veremos como o movimento 
(incluindo o repouso) é produzido e altera-
do pela ação de uma força. Para isso, vamos 
estudar as leis de movimento, também 
conhecidas como leis de Newton. Se alguém 
pode ser considerado o  Pelé da Física, esse 
alguém é o cientista inglês Isaac Newton 
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adversário continuará se movendo nessa 
direção (e levará um tempo para reverter o 
movimento), move -se na direção contrária. 
Procure vídeos de dribles no futebol e preste 
atenção que você vai ver o quanto a  primeira 
lei de Newton é aplicada neles. 

MASSA E  INÉRCIA
Massa e  inércia são conceitos análogos. 
Estamos acostumados a nos referirmos à 
 massa como a quantidade de matéria de um 
corpo, ou de um objeto. Por exemplo, uma 
bola de 1,0 kg tem mais  massa que uma 
bola de 0,5 kg. Em Mecânica,  inércia refere-
-se à tendência de um corpo em manter seu 
estado de movimento uniforme (parado ou 
com velocidade constante), a menos que 
uma força atue sobre ele (conceito descri-
to na  primeira lei de Newton). Por isso, a 
primeira lei de movimento que acabamos de 
ver é também conhecida como lei da  inércia. 

Diz -se que o corpo tem uma  inércia ou  massa 
tanto maior quanto maior for essa tendência 
de manter seu estado de movimento unifor-
me. Por exemplo, é mais fácil empurrar um 
carro pequeno do que um ônibus, porque o 
carro tem menor  inércia que o ônibus. Pelo 
mesmo motivo, movendo -se na mesma velo-
cidade, é mais fácil parar uma bola de 1 kg 
do que uma de 10  kg, porque aquela tem 
menor  inércia que esta. No cotidiano, utili-
zamos o termo  inércia para nos referirmos 
a algo que é difícil mudar de forma geral. 
Em Mecânica, essa difi culdade de mudança 
refere -se apenas ao movimento do corpo. 

A  massa é uma propriedade intrínseca de um 
corpo e, portanto, ela tem o mesmo valor, 
independentemente do lugar. Não importa 
onde vai ser o jogo, na praia, no alto das 

montanhas ou até mesmo na Lua! A  massa 
de qualquer corpo não varia. Segundo a 
regra 2 das Regras do Jogo de Futebol, uma 
bola ofi cial de futebol de campo deve ter 
entre 410 e 450 gramas de  massa. Na verda-
de, aqui cabe um esclarecimento, na regra 2 
está escrito sobre a bola: “terá um peso não 
superior a 450 g e não inferior a 410 g no 
começo da partida”. Na verdade, a menção 
à grandeza física “peso” é um erro, pois o 
termo correto para essa frase seria  massa.

 SEGUNDA LEI DE NEWTON
A  primeira lei de Newton explica o que 
acontece a um corpo quando a resultante 
de todas as forças aplicadas a ele for igual 
a zero ou quando não houver força nenhu-
ma aplicada. Por sua vez, a  segunda lei de 
Newton trata do caso em que a resultante de 
todas as forças aplicadas a um corpo pode 
ser diferente de zero. 

Vamos imaginar um experimento no qual 
são medidas a força do chute na horizontal 
aplicada pelo pé de um jogador e a  acelera-
ção de uma bola com  massa m (para faci-
litar nosso raciocínio, vamos desprezar o 
atrito entre o gramado e a bola e entre o ar 
e a bola). Com a ação da força F, a bola irá 
adquirir uma  aceleração a. Neste experimen-
to imaginário, poderia ser mostrado que, se 
o jogador dobrar a força do chute, isto é, 
para 2F, a  aceleração adquirida pela bola 
também duplicará (2a), e se a força fosse 
3F, a  aceleração adquirida seria 3a, e assim 
por diante. Dessa situação podemos concluir 
que a  aceleração de um corpo é diretamen-
te proporcional à força aplicada sobre ele. 
Entretanto, a  aceleração de um corpo para 
uma dada força depende também da sua 
 massa. Se a bola de futebol se encharcar e 
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corpo B exerce sobre o corpo A será chamada 
de  força de reação, mas o inverso também 
é válido. Uma observação importante é que 
as  forças de ação e de reação sempre agem 
em corpos diferentes (no exemplo do bilhar, a 
 força de ação agiu na bola vermelha, enquan-
to a  força de reação agiu na bola branca). 

A  força de ação exercida pelo pé do joga-
dor sobre a bola durante o chute faz surgir 
uma  força de reação exercida pela bola sobre 

o pé do jogador. A  força peso é a força de 
atração que a Terra exerce sobre uma dada 
pessoa. A  força de reação a essa  força de 
ação é a força de atração aplicada no centro 
da Terra e é exercida pela pessoa. Essa força 
não é sentida pela Terra porque sua  massa 
é muito grande. Ambas as forças são de 
mesma  intensidade e mesma direção, mas 
com sentidos opostos, e não se esqueça: 
atuam em corpos diferentes. Veja na Fig. 2.3 
exemplos de  força de ação e de reação.

Fig. 2.3 Quando uma pessoa empurra a outra, a mesma força, com igual  módulo e direção, mas com 

sentido contrário, será exercida sobre ela, razão pela qual a pessoa que empurrou irá se mover 

para trás. Essa experiência pode ser mais be m vivenciada se as pessoas estiverem com patins ou 

sobre cadeiras com rodas. Para nos locomovermos, nós (na verdade, todos os animais) usamos a 

 terceira lei de Newton: quando queremos ir para a frente, empurramos o chão para trás

Ação

Ação

Reação Reação

Terceira lei de Newton no futebol: 
quando um não quer, dois não brigam

No Brasil, não é raro o árbitro de futebol, após uma 
disputa de bola, advertir os dois jogadores envolvidos, 
mesmo que um deles não tenha feito nada. Talvez o árbi-
tro esteja, nesse caso, considerando o incidente como 
uma aplicação ao extremo – e não autorizada! – da  tercei-
ra lei de Newton: um jogador agiu empurrando o peito 
do outro (veja Fig. 2.4), e este reagiu dando uma peitada 
na mão do primeiro, no mesmo instante e com a mesma 
 intensidade... E então, advertência para os dois!

Fig. 2 .4 Dois jogadores de futebol disputando uma bola

Reação

Ação
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LEI DE CONSERVAÇÃO 
DA  QUANTIDADE DE 
MOVIMENTO LINEAR
Vamos calcular agora a  quantidade de 
 movimento linear total de um sistema, 
antes e depois de uma  colisão. Considere 
duas bolas, A e B, cada uma com  quantida-
de de  movimento linear QA e QB, respecti-
vamente, e uma  quantidade de  movimento 
linear total do sistema (bola A + bola B) 
igual a QA + QB.

Considere agora que as duas bolas sofre-
rão uma  colisão frontal, como ilustrado na 
Fig. 2.7. Durante a  colisão (que ocorre num 
intervalo de tempo t), a bola B sofre um 
 impulso FAt dirigido para a direita, sendo FA 
a força exercida pela bola A sobre a bola B. A 
bola A também sofre um  impulso FBt, porém 
dirigido para a esquerda. 

Pela  terceira lei de Newton (aquela da ação 
e reação), a força FB que age na bola A, exer-
cida pela bola B, tem o mesmo  módulo e a 
mesma direção que a força FA que age na bola 
B, exercida pela bola A, porém com sentido 

contrário, isto é, FA =   -FB. Como o interva-
lo de tempo de  colisão é o mesmo para as 
duas bolas, concluímos que ambas recebem 
igual  impulso em  intensidade, porém com 
sentidos opostos, ou seja, IA =  -IB. Cada um 
desses impulsos causará uma alteração na 
 quantidade de  movimento linear das bolas, 
conforme a Eq. 2.7, de igual valor, porém 
com sentidos opostos, isto é, QA =  -QB.

Então, se somarmos as variações das quan-
tidades de  movimento linear das bolas A e B 
para calcularmos se houve variação da  quan-
tidade de  movimento linear do sistema (bola 
A + bola B), temos:

QA + QB =  -QB + QB = 0

Assim, concluímos que a  colisão não mudou 
a  quantidade de  movimento linear total, que 
permaneceu igual a zero. 

A  quantidade de movimento total não 
mudou graças à presença das  forças de ação 
e reação. Podemos, assim, enunciar a lei da 

Exemplo 2.4
Uma bola de futebol com  massa de 

450  g chega ao pé de um jogador com 
velocidade de 10 m/s. Esse jogador chuta 
a bola, lançando -a na direção oposta com 
velocidade de 15  m/s. Calcule o  impulso 
transferido à bola pelo pé do jogador.

Q = mvfi nal – mvinicial = I

Se tomarmos a direção da velocidade 
fi nal como sendo positiva, vinicial = –10 m/s.

I = 0,450(15 + 10) = 11,25 N∙s.

Fig. 2.7 Durante a  colisão, cada uma das bolas 

exerce uma força sobre a outra, de igual 

 módulo e direção, mas com sentido 

contrário, segundo a lei da ação e 

reação, e exercem também igual  impulso 

(em  módulo) uma sobre a outr a, porém 

com sentidos opostos

A B

FAFB
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E se o elevador estivesse subindo com  acele-
ração igual ao  módulo da   aceleração da 
gravidade, qual seria o peso indicado pela 

balança? A resposta é que, além do seu 
peso, a balança mediria outra força, dada em 
 módulo por F = ma = mg. Ou seja, a força total 
medida pela balança seria igual a duas vezes 
seu peso corporal: 2 × mg. Quando você anda 
de elevador – ou de montanha -russa – e ele 
sobe ou desce, são essas variações de força 
que você sente no seu estômago!

Veja na charge abaixo como um psicólogo 
pode usar a Física para resolver o problema 
do seu paciente.

Isso signifi ca que o pit bull terá que ir para 
um planeta de  massa menor que a da Terra, 
onde a   aceleração da gravidade será menor 
que 10 m/s2. Outra opção seria ele ir para 
a Lua, pois lá a   aceleração da gravidade é 
de 1,6 m/s2. Se na Terra a  massa do pit bull 
fosse de 50 kg, seu peso seria aproximada-
mente 500 N, mas na Lua, embora sua  massa 
fosse a mesma – claro! –, seu peso seria de 
apenas 80 N.

Fig. 2.10 Para uma pessoa sobre uma balança 

dentro de um elevador em  qued a livre, o 

peso indicado pela balança é zero

0
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nergia é mais um concei-
to físico fundamental que 

usamos bastante no dia a dia 
e, em particular, no futebol. 

Neste capítulo veremos como 
a energia está intimamente 
relacionada com o movi-
mento dos corpos. Para 

tanto, abordaremos com mais detalhe apenas 
uma das muitas formas de energia: a  energia 
mecânica.

Energia é algo indispensável na nossa vida. 
Sabemos que há várias formas de energia: a 
energia elétrica que os vários equipamen-
tos de nossas casas consomem, a energia 
química dos combustíveis para os carros e 
dos alimentos que consumimos, e a energia 
relacionada ao movimento dos corpos são 
exemplos de diferentes formas de ener-
gia com que temos contato no dia a dia. 
Esses  exemplos ilustram uma propriedade 
fundamental da energia: sua capacidade 
de transformação. 

A energia elétrica de nossas casas é trans-
formada em energia luminosa nas lâmpadas, 
em energia sonora no telefone e em  ener-
gia térmica no chuveiro elétrico. A energia 
química armazenada nos combustíveis é 
transformada em  energia mecânica (movi-
mento) no motor do carro, e algo muito 
parecido ocorre no nosso corpo: a energia 
química dos alimentos é transformada em 
diferentes formas de energia para nos manter 
vivos e em movimento. Se você não está 
convencido de que energia é importante, aí 
vai um argumento irrefutável: sem energia 
não há futebol! Por sua vez, a propriedade de 
transformação da energia nos remete a outro 

conceito fundamental: a energia não pode 
ser criada e nem destruída; ela se conser-
va. Esse conceito fundamental é conhecido 
na Física como princípio de conservação da 
energia, e mais tarde voltaremos a ele.

Em Mecânica, chamamos de  energia mecâni-
ca de um corpo à soma da  energia cinética, 
que ele possui por estar em movimento, com 
a  energia potencial, relacionada à posição 
que ele ocupa em certas condições. A  ener-
gia potencial mecânica é a   energia poten-
cial gravitacional que o corpo possui pelo 
fato de estar num campo gravitacional, e a 
  energia potencial elástica, por sua vez, é a 
energia contida, por exemplo, numa mola 
comprimida. A seguir, detalharemos essas 
formas de  energia mecânica.

 ENERGIA CINÉTICA
Uma das formas de  energia mecânica é a 
energia de um corpo em movimento, chama-
da de  energia cinética, que é proporcional à 
 massa e à velocidade ao quadrado do corpo:

  (3.1)

Isso quer dizer que, para corpos com a mesma 
velocidade, quanto maior a  massa do corpo, 
maior a sua  energia cinética; e para corpos 
com a mesma  massa, quanto maior a sua velo-
cidade, maior a sua  energia cinética. Mas, por 
causa do quadrado, a variação da velocidade 
afeta mais a variação da  energia cinética: se a 
velocidade dobra, a  energia cinética quadru-
plica! As razões para defi nir  energia cinética 
como proporcional ao quadrado da velocidade 
e com o termo ½ podem ser compreendidas 
se estudarmos o efeito de uma força sobre um 
corpo, o que faremos a seguir. 
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ARTHUR ANTUNES COIMBRA, O  ZICO (Rio de Janeiro, 3/3/1953)

 Zico foi um dos maiores jogadores brasileiros, 
tendo jogado pelo Flamengo e pela seleção 
brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Ele foi 
chamado de o  Pelé branco, tal a sua habilida-
de e popularidade na época. Assim como  Pelé, 
 Zico jogava no meio de campo com a camisa 
10. Ele é um dos quatro brasileiros a fi gurar 
no Hall da Fama da FIFA (os outros são  Pelé, 
 Garrincha e  Didi).

Sua carreira no futebol de campo começou 
após um jogo de futebol de salão em 1967, 
que terminou em 14 a 4 para o seu time, 
tendo ele marcado dez gols. Após esse jogo, 
 Zico foi levado para treinar no Flamengo, 
onde fez uma carreira memorável. Mas ele 
só estreou no time principal do Flamengo 

em 1971, e se fi rmou como titular somente em 1974. A principal razão para essa demora de  Zico 
em se consolidar no time foi porque ele tinha uma constituição física muito franzina, razão 
pela qual passou muitos anos fazendo treinamento para fortalecimento muscular. Por causa de 
seu corpo franzino e de sua origem no bairro carioca de Quintino,  Zico também era chamado 
de Galinho do Quintino.

Além do Flamengo, onde jogou 731 partidas,  Zico também jogou pelo clube italiano Udinese 
e pelo clube japonês Sumitomo Metals/Kashima Antlers. Ele marcou 826 gols em toda a sua 
carreira, sendo 516 em partidas ofi ciais.

Após aposentar-se,  Zico atuou como treinador de futebol. Atualmente é dono do clube-empre-
sa Centro de Futebol  Zico, na cidade do Rio de Janeiro.

Note que, se a força tem a mesma direção 
que o  deslocamento, então o ângulo entre 
eles é 0°, e cos(0°) é igual a 1; assim, volta-
mos à simples expressão T = Fx. Como o 
máximo valor de cos é 1, isso signifi ca que, 
para uma força qualquer, o máximo  trabalho 
possível é quando essa força age na dire-

ção do  deslocamento. Se uma força vertical 
agisse de cima para baixo sobre a bola que 
está no campo (Fig. 3.4), nenhum  desloca-
mento horizontal seria produzido na bola e 
o  trabalho seria zero. Nesse caso, o ângulo 
entre a força e a possível direção de  desloca-
mento é 90°, e cos(90°) é igual a 0.
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Isso equivale a dizer que, se a  energia ciné-
tica de um corpo aumenta, sua  energia 
potencial deve diminuir e vice-versa, de 
modo a manter EM constante (mas lembre-
se: somente se as forças que atuam sobre o 
corpo forem conservativas).

 ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA
Inúmeros outros sistemas também acumu-
lam  energia potencial. Por exemplo, uma 
mola pode armazenar certo tipo de ener-
gia chamada de   energia potencial elástica. 

Exemplo 3.2
Considere que uma bola com  massa 

m = 0,6 kg, na mão de uma pessoa, está a 
uma altura h = 4 m do chão. Essa pessoa 
deixa cair a bola e esta atinge o chão. Calcu-
le as energias cinética, potencial e mecâ-
nica da bola nesses momentos (despreze 
qualquer forma de atrito).

Bem, na mão da pessoa, a  energia poten-
cial da bola é EP = mgh = 24 J, considerando 
g = 10 m/s2 a   aceleração da gravidade. Nesse 
lugar, como a bola está parada, sua veloci-
dade é zero e, portanto, sua  energia cinéti-
ca também é zero: EC = (1/2)mv2 = 0. Assim, 
sua  energia mecânica total é EM = 24 J. Ao 
cair, a bola atinge o solo e sua altura fi ca 
igual a zero; portanto, sua EP = 0. Como há 
conservação de  energia mecânica, a  energia 
cinética da bola passa a EC = 24 J. Desse 
valor podemos obter o valor da velocidade 
da bola no instante em que atinge o solo: 
v = 8,94 m/s. Quanto maior a altura de 
onde é largada, maior a velocidade da bola 
ao atingir o chão. Vale o contrário, isto é, 
quanto maior a velocidade de lançamento 
da bola para o alto a partir do solo, maior a 
altura atingida.

o peso de forma controlada você gasta força 
(energia) muscular. Seres humanos – na 
realidade, qualquer ser vivo – são grandes e 
eternos gastadores de energia!

LEI DE CONSERVAÇÃO DA 
 ENERGIA MECÂNICA
As atividades humanas são realizadas a partir 
de transformações eletroquímicas da ener-
gia fornecida diariamente pelos alimentos 
ingeridos e o oxigênio inspirado. Da mesma 
forma, ao assistirmos televisão, somos atin-
gidos pela energia luminosa que se originou 
da energia elétrica, a qual, por sua vez, pode 
ter-se originado da energia gravitacional da 
água de uma usina hidrelétrica. O que obser-
vamos na natureza é uma contínua transfor-
mação das diversas formas de energia. Na 
verdade, não há criação ou perda de energia. 
Este é o princípio de conservação de ener-
gia, muito importante na Física.

A energia armazenada no corpo de um joga-
dor, proveniente da alimentação, é transfor-
mada em outras formas de energia, como 
a  energia cinética, por exemplo, quando 
ele corre muito, ou em  energia potencial, 
quando ele dá saltos para cabecear a bola. 
Por sua vez, como a energia não desapare-
ce, a  energia cinética pode transformar-se 
em  energia potencial e vice-versa, além de 
cada uma delas transformar-se em calor, que 
é outra forma de energia, a  energia térmica. 

Há uma lei fundamental da Física, que é a 
da conservação da  energia mecânica EM de 
um corpo, se ele está sob a ação somente de 
 forças conservativas: 

 EM = EC + EP = constante (3.20)
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s líquidos e os gases 
fazem parte de uma 
categoria de estado 
da matéria chama-
da  fl uido. Tudo que 
existe na face da 

Terra está envolto 
em ar, que é um  fl uido. 

Conta a lenda que, certo dia,  Didi (um dos 
maiores jogadores brasileiros de todos os 
tempos; leia sua biografi a) estava com o 
pé machucado e, sem poder chutar a bola 
normalmente, resolveu chutá-la com o lado 
de fora do pé, atingindo-a de lado, e não no 
centro. O que aconteceu, todos os boleiros 
sabem e entrou para a história: a bola fez 
uma curva incrível enquanto girava em torno 
de si mesma, como nunca visto antes.

Sob o olhar da Física, o que aconteceu foi que 
a bola em movimento e girando em torno de 
si mesma fez surgir outra força entre ela e o 
 fl uido ar. 

O chute de efeito da bola de futebol só existe 
porque a bola em movimento interage com o 
ar, dando surgimento a forças que mudam o 
movimento da bola. Outro efeito relacionado 
ao ar é que os jogadores costumam se quei-
xar de que a bola de futebol fi ca mais leve 
quando eles jogam em cidades localizadas 
em grandes altitudes. Na verdade, confor-
me já destacamos no Cap. 2, as mudanças 
no futebol com a altitude estão relaciona-
das à pressão do ar local, e não à  massa da 
bola, que é a mesma – e, segundo as regras 
da FIFA, deve estar entre 410 g e 450 g. Os 
jogadores, principalmente os goleiros, recla-
maram muito da Jabulani, a bola utilizada 
na Copa do Mundo realizada na África do Sul 

em 2010. Ela parecia se mover mais rapida-
mente, fazia curvas de forma imprevisível 
e era mais dura no impacto por ter sulcos 
aerodinâmicos. 

Neste capítulo veremos como os  fl uidos são 
importantes nos movimentos dos corpos, em 
especial nos chutes de bola, sejam eles com 
efeito ou não. 

ESTADOS DA MATÉRIA
Os três estados ou fases da matéria são: 
sólido, líquido e gasoso. Nos sólidos, os 
átomos que os compõem estão muito próxi-
mos uns dos outros, fortemente ligados 
por forças de atração elétrica. Os sólidos 
possuem forma e volume próprios e oferecem 
resistência a  deformações. Eles são duros e, 
em geral, densos. Podemos pegar qualquer 
sólido com as mãos. 

Os átomos que constituem os líquidos, por 
sua vez, estão mais fracamente ligados por 
forças elétricas. Uma característica impor-
tante dos líquidos é que eles escoam ou 
fl uem e têm superfície. Não podemos, efeti-
vamente, segurar nenhum líquido nas mãos. 
Eles não têm forma própria, mas tomam a 
forma do recipiente onde são colocados, e 
seu volume não muda. 

As forças que ligam os átomos são ainda 
mais fracas em gases. Estes não têm nem 
forma nem volume defi nidos e se expandem, 
ocupando o volume todo do recipiente onde 
são colocados. Também não podemos segu-
rar nenhum gás nas mãos.

Quando uma substância passa de uma fase 
para outra, dizemos que houve transforma-
ção de fase ou mudança de estado, que pode 
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Em todos os corpos age uma  força gravita-
cional, que é o peso do corpo. Se um joga-
dor de futebol com  massa de 70 kg estiver 
deitado no chão, supondo que a área do seu 
corpo em contato com o chão seja de 0,5 m2, 
a pressão que o corpo desse jogador exerce 
no chão é de:

P = peso/área do corpo em contato com o 
chão = (70 kg) × (10 m/s2)/0,5 m2 = 1.400 Pa 

PRESSÃO EXERCIDA POR UM 
 FLUIDO
Tanto líquidos quanto gases, conhecidos 
como  fl uidos porque fl uem, não têm forma 
defi nida e exercem forças perpendicula-

Exemplo 4.2
Suponha agora que o mesmo jogador de 

futebol fi que em pé, com os dois pés no 
chão. Calcule a pressão que o peso do seu 
corpo exercerá no chão. Pode-se estimar a 
área de cada pé como sendo ao redor de 
200 cm2 = 0,02 m2. 

Com seus dois pés no chão, a área do 
corpo do jogador em contato com o solo 
será de 0,04 m2. O peso do corpo é dado 
pelo produto mg = (70 × 10). Assim, a pres-
são será dada por:

P = (70 kg) × (10 m/s2)/0,04 m2 = 17.500 Pa

Observe como aumentou a pressão 
quando comparada à situação do jogador 
deitado.

Se agora ele fi car em pé apenas com 
um pé em contato com o solo, a pressão 
exercida pelo seu corpo será de 35.000 Pa. 
Imagine agora o que pode fazer o salto fi no 
do sapato de uma mulher!

é de 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3, e a 100°C é de 
0,958 g/cm3. A  densidade do ar a 0°C, 20°C 
e 30°C é, respectivamente, de 1,30  kg/m3,
1,20 kg/m3 e 1,16 kg/m3.

PRESSÃO EXERCIDA POR UM 
SÓLIDO
A pressão P exercida por um sólido é defi nida 
como a força total F que age perpendicular-
mente em uma superfície dividida pela área 
A dessa superfície: 

  (4.2)

A unidade de pressão no SI é pascal (abre-
viada Pa), cujo plural é pascals, de modo 
que 1  Pa  =  1  N/m2, que é a pressão exer-
cida por uma força perpendicular de 1  N 
sobre uma área de 1 m2. A unidade pascal foi 
introduzida em homenagem ao grande cien-
tista Blaise Pascal (1623-1662), e por isso, 
no plural, é colocado um s no fi nal, para não 
mudar seu nome.

Se aplicarmos uma força F perpendicular com 
a palma da mão sobre uma bola de futebol, 
a pressão P exercida pela força F é dada pela 
razão F/(área da palma da mão em contato 
com a bola). Se outra pessoa com área da 
palma da mão maior aplicar a mesma força F 
na mesma bola de futebol, a pressão exerci-
da agora será menor, e quanto maior a pres-
são, mais  deformação sofre a bola, passando 
da forma esférica para a elíptica. Os pregos, 
por exemplo, para serem efi cientes, devem 
ser pontiagudos, e as facas e tesouras, bem 
afi adas, de modo que a área de contato 
onde irão agir seja muito pequena, causan-
do assim uma pressão grande para uma dada 
força aplicada. 
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nível do mar até uma localidade a cerca de 
2.300 m de altitude, por exemplo.

Na América Latina, há muitas cidades com 
altitudes altas – como La Paz e Oruro, na 
Bolívia, respectivamente a 3.600  m e a 
3.800 m; Cuzco, no Peru, a 3.300 m; Quito, 
no Equador, a 2.800 m; Bogotá, na Colômbia, 
a 2.650 m –, onde os jogadores brasileiros 
vão com certa  frequência, e a maior parte 
deles sente o efeito da altitude. A  pressão 
atmosférica na Cidade do México, que está 
a 2.300  m de altitude, é aproximadamen-
te 0,78 × 105  Pa, ou seja, 25% menor que 
a pressão ao nível do mar. Para os jogado-
res de futebol é sempre conveniente treinar, 
pelo menos uma semana, num local com alti-
tude equivalente ao do local do jogo. Outra 
opção, a qual tem sido mais comumente 
utilizada pelas equipes brasileiras que vão 

Exemplo 4.3 
Calcule a pressão total a que uma 

pessoa fi ca submetida ao nível do mar por 
fi car 10 m abaixo da água no mar, supondo 
que a  densidade da água seja de 103 kg/m3.

A pressão total é a soma da  pressão 
atmosférica com a pressão exercida por 
uma coluna de água de 10 m de profundi-
dade. Assim:

Ptotal = Patm + águagh = 1 atm + (103 kg/m3)
(9,8 m/s2)(10 m) = 1,013 × 105 Pa + 0,98 × 
105 Pa = 1,993 × 105 Pa  2 atm. Assim, a 
pressão devida somente a 10 m de água 
é de aproximadamente 1  atm e a total, 
levando em conta a  pressão atmosférica, 
é de 2 atm.

Obs.: o valor da pressão total em 
função da profundidade da água pode 
ser calculado da mesma forma que neste 
exemplo e é mostrado na Fig. 4.6.

Chama-se   pressão manométrica à diferença 
entre a pressão do  fl uido existente dentro 
de um recipiente fechado e a  pressão atmos-
férica local, e seu valor pode ser maior ou 
menor que a  pressão atmosférica local. A 
soma da   pressão manométrica com a atmos-
férica chama-se  pressão absoluta. Em geral, 
quando falamos em pressão da bola, pres-
são sanguínea etc., estamos nos referindo à 
  pressão manométrica. Como as medidas de 
pressão são sempre feitas tendo por referên-
cia a  pressão atmosférica, os manômetros, 
que são instrumentos que medem pressão de 
 fl uidos em recipientes fechados, medem a 
  pressão manométrica.

Aclimatação de jogadores
À medida que a altitude aumenta, o gás 
da  atmosfera vai se rarefazendo e, assim, 
o valor da  pressão atmosférica diminui. O 
gás rarefeito contém menos moléculas de 
oxigênio, razão pela qual uma pessoa não 
aclimatada pode ter difi culdade em respirar. 
A 5.000  m de altitude só existe cerca de 
metade da quantidade de O2 em relação ao 
nível do mar, e a  pressão atmosférica nessa 
localidade fi ca ao redor de 0,5 atm. A quanti-
dade de oxigênio que nosso corpo necessita 
independe de onde estamos. A fi m de oxige-
nar adequadamente o corpo, em locais onde 
a quantidade de oxigênio é pequena, a taxa 
de respiração, isto é, o número de vezes que 
respiramos por unidade de tempo, tem que 
aumentar. Mesmo assim, a quantidade de 
oxigênio pode não se igualar àquela ao nível 
do mar, e o corpo tem que se ajustar a isso, 
respirando mais profundamente e produ-
zindo mais hemácias (células vermelhas do 
sangue), que transportam oxigênio. A isso 
se chama aclimatação, a qual pode levar até 
duas semanas para uma pessoa que vai do 
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A HISTÓRIA DA BOLA DE FUTEBOL USADA EM COPAS

Em 1999 foi encontrada a bola de futebol mais antiga; provavelmente com 450 anos. Ela 
estava escondida entre as vigas em cima da cama de Mary Stuart, Rainha dos Escoceses, no 
Castelo de Stirling, na Escócia. A bola era feita de bexigas de porco com um revestimento de 
couro. Antigamente as bolas de futebol eram feitas de bexigas de boi ou de porco. As bexi-
gas eram revestidas de couro, que absorve água, e nos dias de chuva a  massa da bola podia 
duplicar por causa não apenas da água, mas da lama que grudava nela. A partir de 1960, essas 
bexigas de animais foram substituídas por bexigas de borracha.

Hoje em dia, quase toda bola de futebol é feita de material sintético. As bolas têm várias 
camadas de material que são revestidas com uma cobertura à prova d’água. As camadas são 
cortadas em gomos de diversas formas, normalmente retângulos, pentágonos ou hexágonos, 
que são unidos por costura para formar a bola. A Jabulani, bola usada na Copa de 2010 na 
África do Sul, foi confeccionada totalmente a máquina. Entretanto, no mundo todo, as bolas 
de futebol ainda são feitas manualmente, costuradas por mãos habilidosas.

A forma e a quantidade de gomos de uma bola de futebol têm variado com o passar do 
tempo, na tentativa de se conseguir uma bola cada vez mais perfeita, esférica, indeformável 
etc. A bola utilizada na primeira Copa, em 1930, no Uruguai, era de couro e tinha 12 gomos, 
cada um de forma retangular. No fi nal dessa Copa, no jogo entre Uruguai e Argentina, por causa 
da falta de acordo, foi utilizada uma bola diferente para cada tempo do jogo: no primeiro tempo 
foi a bola escolhida pela Argentina (2x1) e no segundo, a bola escolhida pelo Uruguai (4x2), que 

1954 - Suíça 1958 -Suécia

1934 - Itália1930 - Uruguai 1938 - França

1950 - Brasil
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do, ou se estava, era muito pouco. Embora 
ainda não exista uma explicação completa e 
fi nal sobre essas trajetórias irregulares, elas 

são provocadas por outros fenômenos além 
do  efeito Magnus. Um desses fenômenos é 
chamado de  crise de arrasto, que é quando a 

Fig. 4.15 Diferentes tipos de  rotação que podem ser aplicados à bola com um chute

Criação da rotação
(efeito) da bola:
o contato do pé é feito
na borda lateral da bola
em relação à direção
do movimento da bola.

Rotação (efeito) lateral pura:
a bola move-se fortemente
da esquerda para a direita.

Força de Magnus

Força de
Magnus

Força de
Magnus

Rotação (efeito)
lateral parcial:

a bola sobe e move-se
da esquerda para a direita.

Rotação (efeito) para trás pura:
a bola sobre mais verticalmente.

Fig. 4.16 (a) Uma bola chutada para a direita (o ar viaja na direção contrária), a zona de descolamento do 

ar atrás da bola e a  força de arrasto resultante. (b) A  rotação da bola muda a direção da zona de 

descolamento do ar, jogando-o para cima e criando uma zona de baixa pressão de ar ligeiramente 

acima da bola. Pela  terceira lei de Newton, surge uma força contrária sobre a bola, que a empurra 

para baixo

Zona de
deslocamento

do ar

Zona de
deslocamento

do ar

Direção do arForça de arrastoRotação da bola Direção da bola

a b
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