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A FÍSICA E O FUTEBOL

A EVOLUÇÃO DA BOLA
Veja como a bola evoluiu com o tempo. [pág 2]

O CHUTE DO PELÉ
O gol que o Pelé não fez. [pág 3]

O MOVIMENTO DA BOLA [pág 3]
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RACHA CUCA

Não jogue esse impresso em via pública.4

Entenda o que significam as palavras em negrito e aprenda mais
acessando: www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid .

QUESTÃO DESAFIO

Encontre os nomes das bolas usadas em alguns mundiais.

A segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física será no dia 09/08, fique atento

para os locais de prova.

A primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física para as Escolas Públicas será

no dia 1 2/08.

NOTÍCIAS

O que aconteceria com a bola que o Pelé chutou, na Copa de 1 970 que não

resultou em um gol, se não tivesse a influência da crise do arrasto e do Efeito

Magnus?
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A Brazuca foi à primeira bola que teve seu nome escolhido pela população. Ela é

mais lenta que sua antecessora a Jabulani, porém é mais certeira, ou seja,

apresenta mais estabil idade ao ser chutada, devido as sua alta rugosidade. Este

fato faz com que ela não desvie de sua trajetória devido à resistência do ar, caso

ela venha a se desviar isto deve acontecer a uma velocidade baixa,

aproximadamente 45 km/h. Ocorre também o chamado Efeito Magnus, onde a

bola gira gerando uma trajetória curva. Outro ponto importante é que esta bola não

possui costura e seus painéis (gomos) em forma de hélice são ligados por um

processo chamado ligação térmica. Esta bola foi testada pela Nasa em um túnel de

vento e em um tanque com água, para ver como estes fluidos se comportam ao

entrar em contato com a bola, dependendo da variação de sua velocidade. A

Brazuca é revestida de poliuretano, o que faz com ela se torne impermeável. A

baixo segue uma linha do tempo com a evolução das bolas de fuebol:

A Evolução das bolas de Futebol

Poucas pessoas sabem a quantidade

de conceitos físicos que estão

envolvidos em uma simples partida de

futebol.

Por exemplo, quando um jogador chuta

uma bola com certo ângulo em relação

a horizontal, ela realiza um movimento

que descreve uma trajetória parabólica

no ar até atingir o solo. Durante esse

percurso a velocidade da bola sofre

variações, vai diminuindo e depois

aumentando. Mas como a velocidade

da bola diminui e depois aumenta?

Existe uma aceleração que causa a

variação da velocidade, que é chamada

de aceleração da gravidade.

Quando a bola está no movimento de

subida, a força peso, que atua para

baixo faz com que a velocidade

diminua, e quando a bola está no

movimento de descida à força peso que

atua para baixo, faz com a velocidade

aumente. Esta velocidade é a que atua

na vertical, e existe a velocidade da

horizontal que é sempre constante.

Movimento da Bola

Por que o Pelé não fez o gol ?

Você deve se lembrar ou já deve ter

escutado alguém comentando sobre o

gol que o Pelé não fez na Copa do

Mundo de 1 970 numa partida contra a

Tchecoslováquia. Você já parou para

pensar por que a bola não entrou? A

Física explica que uma bola de futebol

quando em movimento sofre ação de

forças aerodinâmicas causadas pela

pressão e viscosidade do meio. Uma

dessas forças é a força de arrasto que

depende da velocidade da bola em

relação ao ar.

Existe outra força que age sobre a bola

chamada de força de Magnus, sendo

uma força de sustentação que ao

mesmo tempo em que a bola de futebol

gira em torno do seu centro a força de

Magnus passa a agir sobre ela.

O gol que o Pelé não fez não teria

entrado para a história se não fosse a

crise do arrasto. A crise do arrasto está

relacionada diretamente a camada limite

que

envolve a bola durante o movimento.
Essa camada ajuda a diminuir a

resistência do ar, diminuindo a área de

baixa pressão na bola. Porém, a partir

de um certo ponto da trajetória a

resistência do ar ficou muito maior, o

que foi suficiente para a bola não entrar

no gol.




