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A Evolução das Bolas de Futebol 7ª

A busca pela resistência do símbolo do futebol começou há muito
tempo. Durante a Idade Média, as bolas eram feitas normalmente de
um invólucro exterior de couro cheia de aparas de cortiça. Outro
método de produção era usar bexigas de animais para a parte interior
da bola tornando-a inflável. Esses dois métodos deixavam as bolas mais
fáceis de furar, além disso, não são adequadas pra chutar. Permaneceu
assim até o século XIX onde as bolas se aprimoraram e se tornaram
mais parecidas com as bolas atuais.

No primeiro ano da Copa do Mundo, as bolas eram feitas de
couro, pesadas e fechadas com cordas. Durante alguns anos, elas não
tinham muitos detalhes. A Brazuca foi a 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 estabilidade ao
ser chutada, devido as sua alta rugosidade. Este fato faz com que ela
não desvie de sua trajetória devido à resistência do ar e se isto
acontece, será 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.
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7ª

Movimento da Bola
Poucas pessoas sabem a quantidade de conceitos físicos que estão

envolvidos em uma simples partida de futebol.
Por exemplo, o movimento da bola, quando um jogador chuta

com certo ângulo em relação a horizontal, ela realiza 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 a força peso que atua para baixo, faz

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 1970 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. É 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. Então, sem o efeito Magnus que a força de Magnus
proporciona e a crise do arrasto, a bola que Pelé chutou não chegaria
nem perto da grande área. 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.
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Tecnologia no Mundial

7ª EDIÇÃO

Como vimos muita tecnologia foi usada para construir a nossa
famosa Brazuca, mas nem só de bola se faz uma partida de futebol e
muito se foi investido em tecnologia dentro e fora dos estádios, até
mesmo a rede de televisão BBC declarou que a Copa do Mundo do
Brasil é o evento de futebol mais high-tech já visto. Já na abertura
percebemos isso, o primeiro chute dado na Copa do Mundo do Brasil de
2014 foi dado por Juliano Pinto, que possui paraplegia completa de
tronco inferior e membros inferiores. Ele conseguiu essa façanha graças
a um exoesqueleto, equipamento desenvolvido pela equipe do
neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis. O projeto se chama “Robô”,
o equipamento todo pesa cerca de 70 kg, tem bateria com autonomia
de 2 horas e é movido pelos estímulos cerebrais de Juliano. Apesar da
apresentação, a equipe à frente do projeto disse que o exoesqueleto só
estará disponível para uso médico daqui uns 20 anos.

Teve muita tecnologia durante os jogos também, umas das
tecnologias usadas e a mais comentada foi a “GoalLine Technology”
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com a velocidade aumente. Esta velocidade é a que atua na vertical e
tem ainda a velocidade horizontal que é sempre constante. Outro feito
interessante em uma partida é o gol olímpico, essa inusitada técnica
consiste em fazer gol da linha de escanteio, onde a bola faz uma curva
atingindo o gol, essa técnica também é conhecida como Efeito Magnus.
Muito utilizada por jogadores famosos como Roberto Carlos, Pelé, Didi,
entre outros. Afinal, o que é efeito Magnus?

Seu sistema é realizado quando um corpo de formato esférico ou
similar gira em torno de seu próprio eixo, sua rotação desencadeia uma
mudança no fluxo de ar, onde se opõe a parte de baixo, enquanto a
parte de cima gira no sentido do ar proporcionando uma sustentação
(Força Magnus). A bola sofre uma força contrária, para cima, gerando
tal efeito.

(Tecnologia da Linha do
Gol, em tradução), que
conta com sensores na
bola e 14 câmeras de alta
definição monitorando-a à
cada milésimos de
segundo. O programa
percebe a bola em um
espaço tridimensional no
estádio. Cada uma das
câmeras produz 500
imagens por segundo, ou
seja, cada lance conta com
3.500 imagens por segundo



DESAFIO

O que aconteceria com a bola que o Pelé chutou, na Copa de 1970 que não
resultou em um gol, se não tivesse a influência da crise do arrasto e do Efeito
Magnus?

7ª
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para entender se foi gol ou não. Se a bola ultrapassa a linha do gol,
o árbitro recebe o aviso por meio de um relógio em seu pulso que
vibra e mostra a palavra “goal”. Com este sistema espera-se evitar
lances polêmicos como o que ocorreu na copa da África do Sul em
2010, onde Frank Lampard da Inglaterra chutou a bola que ultrapassou
por quase meio metro a linha do gol, o bandeirinha não considerou o
gol e a Inglaterra perdeu para a Alemanha. E falando em câmeras,
algumas literalmente sobrevoam o estádio, denominadas Spidercam.
Elas levam este nome, pois se movimentam e ficam suspensas sobre
cabos como o Spiderman (homem aranha). Isto proporcionam aos
espectadores belíssimos efeitos visuais, pena que nossa transmissão não
foi em 4K que é um avanço em relação ao Full-HD. A Rede Globo vai
transmitir jogos do Brasil nessa resolução em telões urbanos no Rio,
ainda em fase experimental, mas isso não vai chegar por enquanto na
casa dos brasileiros nem mesmo se tiverem televisores compatíveis. O
governo também investiu cerca de 2 bilhões de reais em câmeras de
alta definição para fora dos gramados, no qual será possível identificar
pessoas mesmo à distâncias que estejam em atitudes suspeitas nas
arquibancadas e em regiões próximas aos estádios, segurança pra quem
quer ver sua seleção em campo.




