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RESUMO 

 

RUBINI, Gustavo Motta. A Dinâmica da Bola de Futebol. Orientador: Carlos Eduardo 

Magalhães de Aguiar. Rio de Janeiro: UFRJ/IF, 2003. Monografia (Licenciatura em 

Física). 

 

 Estudo sobre a influência da resistência do ar sobre a trajetória da bola de 

futebol. A parte teórica abrange a camada limite e como o seu comportamento resulta na 

ocorrência dos fenômenos da crise do arrasto e dos efeitos Magnus e Anti-Magnus; 

discutisse ainda o chute “folha seca”. Analisa-se então  
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ABSTRACT 

 

RUBINI, Gustavo Motta. A Dinâmica da Bola de Futebol. Orientador: Carlos Eduardo 

Magalhães de Aguiar. Rio de Janeiro: UFRJ/IF, 2003. Monografia (Licenciatura em 

Física). 
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1)  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste em uma expansão e um aprofundamento do 

trabalho “A dinâmica de uma bola: a outra crise do futebol” (Aguiar, 2003) apresentado 

no XV Simpósio Nacional de Ensino de Física. Seu objetivo é o de promover uma 

discussão, nos mais diversos níveis de ensino, em torno da física do futebol tendo em 

vista que este assunto desperta grande motivação e lamentavelmente ainda é pouco 

explorado.  

 

2)  FORÇAS QUE ATUAM SOBRE A BOLA DE FUTEBOL 

 

 Para compreendermos o comportamento da bola é necessário que saibamos 

quais forças agem sobre ela e de que modo a influenciam após ser posta em movimento. 

A física que ocorre durante o chute foge ao escopo deste trabalho; o leitor que desejar 

irá encontrar em Asai (2002) um bom ponto de partida. 

 Após o contato com o pé do jogador, a bola está sujeita à ação da força 

gravitacional e das forças aerodinâmicas (a força de empuxo, de natureza estática, é 

muito pequena e possui efeito desprezível). 

 

2.1) Força Gravitacional 

 

 A força gravitacional P que atua sobre a bola é constante durante toda a sua 

trajetória, possui direção vertical e sentido para baixo e é calculada por: 

  P = mg       (equação 01) 

aonde m é a massa da bola e g é a aceleração local da gravidade. O valor desta 

aceleração varia em função da altitude e da latitude do local. A tabela abaixo indica a 

variação de g para diferentes latitudes: 

Tabela 01: Valor de g ao nível do mar para várias latitudes (Weast,1982) 
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Latitude (em graus) g (m / s2) 

0 9,78039 

5 9,78078 

10 9,78195 

15 9,78384 

20 9,78641 

...  

35 9,79737 

36 9,79822 

37 9,79908 

38 9,79995 

39 9,80083 

...  

70 9,82608 

75 9,82868 

80 9,83059 

85 9,83178 

90 9,83217 

 

Correção para altitude: - 3,086 x 10-8 m/s2 para cada aumento de um 

metro na altitude. 

 

2.2) Forças Aerodinâmicas 

 

 A resistência do ar ao movimento é percebida por nós diariamente nas mais 

corriqueiras situações que vivenciamos. Observamos, dentre diversos outros exemplos, 

que uma folha e uma fruta que caem de um mesmo galho de árvore possuem não 

somente tempos de queda diferentes, mas também trajetórias distintas. A simples 
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experiência de deixar cair duas folhas de papel, uma aberta e a outra amassada, revela 

como o ar pode afetar o movimento de um corpo. 

As forças fluidodinâmicas, como o nome indica, surgem quando um objeto se 

movimenta em relação ao fluido em que está imerso. Se estas forças forem 

significativas, como pretendemos mostrar no caso da bola de futebol, irão influenciar de 

maneira determinante o movimento deste corpo; quando este fluido for o ar nós as 

chamaremos de forças aerodinâmicas. De maneira geral, o que veremos a seguir aplica-

se para qualquer fluido, mas nossa atenção estará voltada para o meio em que a bola de 

futebol é utilizada: o ar. 

  Estas forças são causadas tanto por diferenças de pressão (forças inerciais 

normais à superfície do objeto) quanto pela viscosidade do meio (forças tangentes à 

superfície do objeto), mas nos é mais útil tratá-las juntas decompondo sua resultante em 

duas componentes: a força de arrasto, antiparalela à velocidade do objeto, e a força de 

sustentação, perpendicular à mesma velocidade. 

 

2.2.1) A Força de Arrasto  

 

 A força de arrasto, ou simplesmente arrasto, por ser antiparalelo à velocidade do 

objeto não altera a direção de seu movimento, apenas diminui o módulo de sua 

velocidade. Pelo exemplo da folha de papel, citado na seção anterior, imaginamos que o 

arrasto depende da área do objeto, assim como é razoável supor que a densidade do 

meio também possui influência. 

Ao contrário da força de atrito cinético entre duas superfícies sólidas, a força de 

arrasto não é constante, e sim dependente da velocidade com que o objeto se move em 

relação ao fluido. Podemos perceber isto facilmente ao colocarmos nosso braço para 

fora de um veículo em movimento, quanto maior for a velocidade com que o carro se 

move, maior será a força de arrasto sobre o braço.  

Como veremos a seguir, de acordo com a situação o arrasto poderá ter uma 

dependência linear ou quadrática de V. Introduzimos então um coeficiente de arrasto CA 
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que irá indicar de que maneira o arrasto depende de V. Assim sendo, a força de arrasto 

FA é descrita pela equação abaixo: 

2

2
1 VACF AA ρ=    (equação02) 

onde ρ é a densidade do ar (1.224 kg/m3 ao nível do mar e temperatura em torno de 20 

°C) e A é a área da seção transversal da bola (cujo raio é de 0,11 m).  

Observando o gráfico abaixo, CA não é constante e depende apenas do número 

de Reynolds Re no caso em que a velocidade da bola é muito menor do que a 

velocidade do som (número de Mach < 0,3) (Štĕpánek, 1988). Ele é um fator 

adimensional e depende da forma deste objeto, sua velocidade relativa ao meio e da 

viscosidade e da densidade desse meio. Para uma esfera seu valor será expresso por:  

η
ρ

=
VDRe     (equação 03) 

onde D é o diâmetro da bola e η a viscosidade dinâmica do ar (1,83×10-5 kg m-1 s-1).  
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Gráfico 01– Coeficiente de arrasto de uma esfera lisa em função do número de 

Reynolds. 

Por quê introduzir este fator? Conforme vimos (seção 2.2) a força de arrasto é 

causada por forças inerciais e viscosas. A importância do número de Reynolds justifica-

se pelo fato de que ele é uma medida da razão entre as forças inerciais e viscosas que 

atuam na bola e, sendo assim, indica o tipo de escoamento do fluido; valores de Re 

pequenos correspondem ao escoamento laminar (predomínio das forças viscosas), 

enquanto valores grandes estão associados à formação de turbulências (predominância 

das forças inerciais). Para 0 < Re < 2 x 105 podemos utilizar a seguinte equação 

(Timmerman, 1999) para determinar CA: 

 

 CA (Re) = (24/Re) + {6[1+raizq(Re)]} +0,4    (equação 04) 

  

Para Re < 1, temos CA =  24/Re e a equação 04 se reduz a: 

  

  FA = 6 π η R v ,      (equação 05) 

que é a equação de Stokes. Porém como Re = 1 corresponde, para a bola de futebol, a 

uma velocidade da ordem de 10-4 m/s, fica claro que o arrasto sobre ela não poderá ser 

linearmente proporcional à sua velocidade. 

 Se prestarmos atenção agora ao intervalo de 103 < Re < 2x105, temos CA ≈ 0,5 

conforme o gráfico (??) mostra. Portanto nessa faixa de valores (correspondente a 

velocidades entre aproximadamente 10-1 m/s e 15 m/s para a bola de futebol) a 

resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade.  

 Entretanto notamos que para Re > 3 x 105 (v > 20 m/s) o gráfico indica uma 

súbita queda no valor do coeficiente de arrasto por um fator 5 e conhecida como crise 

do arrasto, o que acarreta em uma diminuição na própria força de arrasto. Como 

freqüentemente a bola é chutada a velocidades que ultrapassam os 20 m/s chegando a 

atingir 30 m/s e até mesmo 35 m/s, a crise está presente durante as partidas de futebol. 
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2.2.1.1) A crise do arrasto e a camada limite 

 

 A crise do arrasto parece à primeira vista um fenômeno inexplicável: dissemos 

que para valores altos de Re havia um predomínio das forças inerciais, porém nos é 

estranho pensar que a partir de uma determinada velocidade o meio passe a oferecer 

menor resistência. Será preciso levar em conta o comportamento da “camada limite” de 

ar que se forma em torno da bola. 

 Em um fluxo laminar de fluido, todas as suas moléculas se comportam de 

maneira regular, escoando em camadas, sendo que cada camada possui uma velocidade 

própria bem definida e diferente das demais. Contrariamente a isto, o fluxo turbulento é 

caracterizado por um movimento irregular das moléculas do fluido e pela não existência 

das camadas anteriores.  

Porém, devido à viscosidade do ar, suas moléculas mais próximas aderem à bola 

e acompanham o seu movimento, formando uma camada de ar ao seu redor denominada 

de camada limite. As camadas de fluido próximas à camada limite deslizam sobre esta 

produzindo uma força de arrasto devido à viscosidade. A parte restante da força de 

arrasto é causada pelas diferenças de pressão existentes na área do objeto. Vamos 

acompanhar o que acontece com o fluxo de ar através de um objeto conforme 

aumentamos Re. 

Enquanto Re < 1, as diferenças de pressão são desprezíveis e, portanto as forças 

viscosas predominam. As moléculas de ar em frente à esfera são forçadas a contorná-la, 

mas retornam à sua posição inicial depois que a esfera passa. Nesse caso o escoamento é 

dito laminar e a força de arrasto depende linearmente da velocidade da esfera de acordo 

com a equação de Stokes.  

Por volta de Re ≈ 101, a camada limite começa a se separar da esfera na sua parte 

de trás, e depois desse ponto de separação surgem redemoinhos laminares de ar 

chamados de esteiras. Essas esteiras acompanham o movimento da bola e são 

responsáveis pela queda de pressão na parte de trás da esfera. Neste ponto a equação de 

Stokes já não é mais válida. As esteiras começam a separar da esfera periodicamente 

quando Re ≈ 102; forma-se então um padrão regular de pequenos redemoinhos 

denominados de “Avenida de vórtices de von Kármán” (Von Kármán vortex street) 

atrás da esfera. A posição sobre o objeto na qual ocorre a separação da camada limite  
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permanece razoavelmente fixa, resultando em uma esteira de área constante conforme 

Re aumenta e é nessa fase em que a força de arrasto varia com o quadrado da 

velocidade.   

 

 
Fig. 01 - Separação da camada limite em uma esfera: camada laminar 

 

O rastro de vórtices de von Karman atrás da esfera torna-se irregular quando Re 

≈ 104. Para Re ≈ 105, parte da camada limite anterior ao ponto de separação torna-se 

instável e conseqüentemente turbulenta. O resultado disso é que o ponto de separação da 

camada limite subitamente move-se ainda mais para trás na parte traseira da esfera 

diminuindo a área da seção reta da esteira. Por causa disso o coeficiente de arrasto é 

temporariamente reduzido e conseguimos encontrar uma explicação para a sua crise 

vista anteriormente [Loc82b]; para valores ainda maiores de Re a força de resistência 

volta a crescer. 

 
 Fig 02- Separação da camada limite em uma esfera: camada laminar 
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 O escoamento do ar é afetado pela textura da superfície do objeto. Imaginemos 

duas esferas de mesmo tamanho, uma lisa e outra áspera, movendo-se à mesma 

velocidade em um mesmo meio (ou seja, mesmo Re). Parece-nos lógico que o arrasto 

seja maior sobre a esfera áspera. Isso realmente ocorre na maioria das situações, mas 

para tal é preciso que ambas as camadas limites estejam sob o mesmo regime de 

escoamento, ou ambas laminares ou ambas turbulentas.  

 

 

Gráfico 02. Coeficiente de arrasto para diferentes graus de rugosidade ε / D, onde ε é a 

altura típica das irregularidades e D é o diâmetro da bola.  

O efeito que a rugosidade (aspereza) da esfera tem é diminuir o valor de Re para 

o qual a camada limite começa a se separar e conseqüentemente o valor para o qual a 

crise ocorre; o fluxo de ar através de uma superfície rugosa é mais instável e turbulento 

do que através de uma superfície lisa resultando em uma antecipação da separação da 

camada limite. Com isso, para uma mesma velocidade, podemos ter uma situação na 

qual a bola áspera sofreu a crise (camada limite turbulenta) e encontra-se com 

coeficiente de arrasto reduzido enquanto a bola lisa ainda possui uma camada limite 

laminar e, portanto tem CA alto. 
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Figura 03. Bola de futebol com cavidades semelhantes às de uma bola de golfe.  

 

 Como podemos notar no gráfico 02, a crise para uma bola de golfe ocorre a um 

Re muito inferior do que para uma bola lisa (≈ 10 vezes menor); isto ocorre justamente 

devido às cavidades sobre sua superfície que a tornam irregular e deflagram a crise a 

uma menor velocidade. Esse conhecimento inspirou os fabricantes esportivos a 

lançarem bolas de futebol com cavidades semelhantes (figura 03) e que já foram 

inclusive utilizadas em competições oficiais como os Campeonatos Carioca e Paulista 

de 2003. 

 

2.2.1.2) A crise em outros esportes 

 

A crise do arrasto ocorre em diversos esportes podendo ter uma maior ou menor 

influência na trajetória da bola dependendo de suas características. Conhecendo o 

diâmetro da bola e a velocidade típica de jogo, podemos saber se a crise costuma ou não 

ocorrer em determinado esporte. 

Tabela 02. Características e movimento da bola em vários esportes. A razão |a|/|g| é a 

razão entre as forças aerodinâmicas e gravitacionais; foi considerado CA = 0,5 para 

manter a uniformidade neste cálculo. (Frohlich, 1984) 

Esporte Velocidade 
(m/s)  

Diâmetro 
(cm) 

Massa  
(kg) 

Número de 
Reynolds 

(x105) 

|a|/|g| Comentário 

Beisebol 42,67  7,32 0,145 2,08 1,74 Lançamento 
Basquete 9,0 24,26 0,600 1,46 0,21  
Boliche 7,76 21,8 7,27 1,13 0,01  
Golfe 61,0 4,26 0,046 1,73 3,80 Tacada longa 
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Jai Alai 67,0 5,08 0,139 2,26 2,30  
“Shot put” 14,02 11,0 7,27 1,03 0,01  

Futebol 29,1 22,2 0,454 4,31 2,38  
“Softball” 44,2 9,70 0,188 2,86 2,53  

Tênis de mesa 4,21 3,8 0,0025 0,11 0,27 Saque 
Tênis 45,15 6,5 0,058 1,96 3,84  

Voleibol 30,26 21,0 0,270 4,23 3,86 Cortada 
 

 A tabela acima nos informa que alguns esportes sequer aproximam-se da região 

de crise do arrasto enquanto que o futebol, ao lado do voleibol, é o esporte em que a 

bola alcança o maior valor de Re (≈ 4 x 105); isso significa que a crise está presente em 

ambos. A bola de golfe, por possuir uma superfície peculiar, também é afetada pela 

crise que ocorre para Re ≈ 4 x 104, mas o fenômeno mais interessante, a transição entre 

os regimes com e sem crise, não pode ser observado. 

 Na comparação entre o voleibol e o futebol este último leva vantagem por seu 

campo possuir dimensões maiores e assim ser possível observar tanto a influência da 

crise, quanto a transição de regimes; esta dificilmente ocorrerá em uma partida de 

voleibol. Portanto, o futebol é o esporte destinado ao estudo deste intrigante fenômeno 

aerodinâmico por excelência. 

 

2.2.2) Força de Sustentação 

 

 Conforme definimos acima, a força de sustentação é componente da força 

aerodinâmica que desvia um objeto de sua trajetória sem alterar o módulo de sua 

velocidade. A força de sustentação surge devido a um desvio no fluxo de ar através de 

um objeto, podendo ser gerado por uma assimetria em sua forma, como no caso da asa 

de um avião, ou por uma rotação do objeto em torno de seu eixo. Por causa da simetria 

esférica da bola, somente haverá uma força de sustentação quando esta estiver girando; 

neste caso a chamamos de força de Magnus. 

 

2.2.2.1) O efeito Magnus 

 

A força de Magnus pode ser escrita como 
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VrACF MM

rrr
×ωρ=

2
1  (Equação 06) 

onde r = D / 2 é o raio da bola e ωr  é o vetor velocidade angular. Note que a força de 

Magnus é perpendicular à velocidade e ao eixo de rotação. O coeficiente de Magnus CM 

é uma quantidade adimensional, e portanto só pode ser função de número de Reynolds 

Re, do “parâmetro de rotação” VrS /ω= , e do ângulo γ entre a velocidade e o eixo de 

rotação. Algumas medidas da força de Magnus (feitas em bolas de beisebol!) parecem 

indicar que 1),,( ≈γSReCM , mas o grau de incerteza nesta determinação é muito alto. 

A explicação para o efeito Magnus é dada pelo comportamento da camada 

limite; sua separação é antecipada no lado da bola em que a rotação se opõe ao fluxo de 

ar, e postergada no lado em que a rotação acompanha a passagem do ar. Podemos ver 

isto na Fig. 04, que mostra o fluxo de ar em torno de uma bola girando no sentido 

horário. A assimetria na separação da camada limite desvia o ar atrás da bola (para 

baixo na Fig. 04) Pela conservação do momento linear a bola é desviada no sentido 

contrário, o que gera o efeito Magnus. 

 

Figura 04. Separação da camada limite em uma bola girando no sentido horário. 

 

2.2.2.2) Efeito Anti-Magnus 

 

 De acordo com a equação 06, a direção e o sentido da força de sustentação 

dependem da direção e do sentido das velocidades angular e linear do objeto. 

Surpreendentemente, Maccol (1928), Davies (1949) e Briggs (1959) observaram que em 
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determinadas condições a força de sustentação em uma esfera lisa possui sentido 

contrário ao esperado e este fenômeno é chamada de efeito Anti-Magnus. Não existem 

relatos deste efeito para esferas rugosas. 

 Briggs relata uma experiência na qual foi utilizada uma esfera lisa de Bakelite 

(um tipo de resina) com 3 polegadas de diâmetro e 312 g de massa. Dentro de um túnel 

de ar, larga-se a esfera, com uma rotação perpendicular ao eixo vertical, de uma altura 

de 6 pés. Em virtude da rotação, a esfera sofre um pequeno desvio lateral ao cair, sendo 

que este desvio em determinadas situações ocorre para o lado previsto enquanto que em 

outras ocorre no sentido contrário, verificando a existência de um efeito Anti-Magnus. 

 Tabela 03 – Desvio lateral para uma queda de 6 pés de uma bola Bakelite lisa 

(Briggs, 1959). 

Velocidade do 
vento (pés/s) 

Freqüência de 
rotação (rpm) 

Desvio (polegadas) Tipo de Efeito 

75 1200 1,1 Magnus 

100 1200 0,5 Magnus 

125 1200 0,6 Anti-Magnus 

150 1200 2,2 Anti-Magnus 

75 1500 1,4 Magnus 

100 1500 0,5 Magnus 

125 1500 0,8 Anti-Magnus 

150 1500 7,3 Anti-Magnus 

 

 Observando-se a tabela 03 e percebendo que a velocidade de 150 pés/s 

corresponde a um Re ≈ 2,4 x 105 , valor muito próximo à crise, é possível suspeitar do 

envolvimento da camada limite no surgimento deste fenômeno. Acredita-se que para 

uma certa faixa de valores de Re seja possível que a camada limite no lado que se move 

no sentido do fluxo de ar permaneça laminar enquanto que o lado oposto esteja no 

regime turbulento. Desta forma o ar é desviado no sentido contrário ao que ocorre no 

efeito Magnus dando origem ao efeito Anti-Magnus.  
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Assim como existe a crise do arrasto, é natural que ocorra também a “crise da 

sustentação”, correspondente à transição entre os dois tipos de efeitos. Possuímos três 

regiões distintas em ordem crescente de Re:  

i) Efeito Magnus quando ambos os lados possuem camadas limites 

laminares; 

ii) Efeito Anti-Magnus quando um lado possui camada limite laminar e o 

outro é turbulento; 

iii) Efeito Magnus quando ambos os lados possuem camadas limites 

turbulentas. 

  

2.3)  O Efeito Folha Seca 

 

O futebol brasileiro é pródigo em produzir jogadores talentosos que criam 

jogadas geniais. Dentre estes, destaca-se o jogador Didi e a sua obra-prima: o chute 

folha seca. 

“FOLHA SECA – Chute que sobe e cai inesperadamente, como uma “folha 

seca”. È dado com a ponta do pé, quase de bico, pegando no meio da bola e cortando-a 

de raspão, de um lado para o outro.” (Mattos, 2002, pg.113) 

Esta jogada ainda não é totalmente entendida e mesmo entre os jornalistas 

esportivos a polêmica impera e o fato da qualidade dos vídeos disponíveis ser muito 

ruim impedem sua melhor compreensão. O ponto mais crítico é a discussão se Didi foi o 

único jogador capaz de realizar tal jogada. Além da definição acima, concorda-se que:  

i) Didi a inventou no jogo Botafogo 4 x 3 América válido pelo Campeonato 

Carioca e realizado no Maracanã no dia 10 de novembro de 1956. 

ii) Didi fez um gol “folha seca” no jogo Brasil 1 x 0 Peru válido pelas 

Eliminatórias da Copa do Mundo de 1958 e realizado no Maracanã no dia 21 de abril de 

1957. 
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iii) Outro gol “folha seca” de Didi na partida semi-final da Copa do Mundo de 

1958  Brasil 5 x 2 França realizada no dia 24 de junho de 1958. 

 Leroy (1977) escreveu um artigo muito interessante no qual tenta explicar a 

súbita mudança de direção da bola. Segundo ele, Didi era capaz de chutar a bola de 

maneira a produzir uma rotação cujo eixo possuía a mesma direção da sua velocidade. 

Neste instante não há força de sustentação sobre a bola (equação 06), porém ao longo da 

trajetória a força gravitacional vai mudando a direção da velocidade. O ângulo que esta 

faz com o eixo de rotação deixa de ser nulo e aparece repentinamente uma força lateral 

que desvia a bola. 

 Outra possível explicação para o súbito desvio da bola é uma possível transição 

entre os efeitos Magnus e Anti-Magnus ou vice-versa. A força lateral trocaria de sentido 

em determinado ponto da trajetória causando um comportamento imprevisível e 

surpreendendo o goleiro. Mesmo que não ocorra tal inversão uma mudança no 

coeficiente Magnus, aliada a crise do arrasto, já seria o suficiente para atrapalhar a vida 

dos goleiros.  

 Há um famoso chute de Roberto Carlos no jogo Brasil 1 x 1 França, realizado no 

dia 03/06/1997, no qual a bola mantém uma trajetória razoavelmente retilínea e 

repentinamente desvia para o lado entrando no gol. Asai (1998) especula que a bola 

estava na região de baixo CA e que havia uma força Magnus desviando-a para a 

esquerda. Ao diminuir de velocidade, a bola entra no regime de alto CA, aumentando a 

força de arrasto e diminuindo ainda mais sua velocidade, aumentando a influência do 

força Magnus e provavelmente também o seu valor. 

 No beisebol, há um tipo de arremesso, com pequena rotação, chamado 

“knuckleball” que também apresenta bruscas mudanças na trajetória da bola. Essas 

mudanças são causadas pelas costuras da bola que a tornam assimétrica e geram uma 

força de sustentação que inverte de sentido com o tempo (Watts, 1975). A costura 

desloca o ponto de separação da camada limite para trás da bola desviando o ar no 

sentido oposto; devido à rotação da bola, a costura troca de lado invertendo o sentido da 

força.   

 Na primeira metade do século XX as bolas de futebol apresentavam esse tipo de 

costura externa, porém esses modelos já não eram utilizados na época de Didi e isto 

impede uma analogia da folha seca com o “knuckleball”. Apesar de parecer 
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extremamente difícil imprimir uma rotação à bola cujo eixo seja paralelo à sua 

velocidade, é possível que o eixo de rotação que Didi conseguia transmitir à bola 

possuísse uma componente paralela, ainda que pequena, e aliasse isto às crises de 

arrasto e de Magnus. 

 

3)  OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

 
 Figura 05  – Pelé chuta do meio de campo... 

 

“Por que Pelé não passou? Por que atirava de tão espantosa distância? E o 

goleiro custou a perceber que era ele a vítima. Seu horror teve qualquer coisa de 

cômico. Pôs-se a correr, em pânico. De vez em quando, parava e olhava. Lá vinha a 

bola. Parecia uma cena dos Três Patetas. E, por um fio, não entra o mais fantástico gol 

de todas as Copas passadas, presentes e futuras. Os tchecos parados, os brasileiros 

parados, os mexicanos parados – viram a bola tirar o maior fino da trave. Foi um 

cínico e deslavado milagre não ter se consumado esse gol tão merecido. Aquele foi, 

sim, um momento de eternidade do futebol.”(Rodrigues, 1993, pgs. 174-175) 
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Figura 06 -... e a bola passa caprichosamente rente à trave. 

O texto acima, de Nelson Rodrigues descreve o “gol que Pelé não fez” na partida 

Brasil x Tchecoslováquia pela Copa do Mundo de 1970, em Guadalajara. Nós 

analisamos esta jogada histórica a partir de uma fita de vídeo, e obtivemos a trajetória 

da bola chutada por Pelé. Para isto, o trecho do vídeo contendo a cena foi digitalizado e 

armazenado em formato AVI em um computador PC/Windows. Cada quadro do vídeo 

(são 30 por segundo) foi então salvo como uma imagem individual em formato BMP. 

Dois desses quadros (no início e final da jogada) estão mostrados nas figuras 3.1 e 3.2. 

As imagens foram analisados com um programa escrito em LOGO que, com o auxílio 

da geometria projetiva e de algumas hipóteses simplificadoras, é capaz de extrair a 

posição da bola em cada quadro.  

Em linhas gerais o que o programa faz é inserir uma imagem BMP e desenhar as 

linhas do campo de futebol (com dimensões proporcionais ao campo específico); as 

linhas desenhadas são então ajustadas de modo a coincidirem com as linhas do campo 

da imagem. Após isso, basta apenas clicar com o mouse sobre a imagem da bola e 

arbitrar uma das coordenadas espaciais que o programa retorna as duas coordenadas 

restantes. Repete-se este procedimento para cada quadro da trajetória.  

Como na posição inicial a bola está no chão (Z = 0), extraímos suas coordenadas 

neste instante. Para a posição final, a bola passa ao lado da trave e, portanto, sua 

coordenada Y é aproximadamente igual à coordenada da mesma. Porém, para os demais 

pontos, não há uma referência clara como nos casos acima. Visto que há uma variação 

inferior a um metro na direção Y entre as posições final e inicial, fez-se uma hipótese 
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simplificadora de que o movimento nesta direção é um movimento retilíneo uniforme. 

Dessa forma foi possível obter a coordenada Y de cada quadro e conseqüentemente as 

coordenadas X e Z. A trajetória encontrada está na Tabela 2. A parte central da 

trajétoria não foi filmada (o cameraman deve ter sido tão surpreendido quanto o 

goleiro) e, portanto, não temos as posições mais altas da bola. O sistema de referência 

utilizado tem o meio do campo como origem (X = 0, Y = 0, Z = 0). O eixo X segue ao 

longo do comprimento do campo na direção da meta adversária, Y segue a largura do 

campo afastando-se da câmera, e Z dá a altura da bola. 

  

Tabela 2. Trajetória da bola obtida a partir do vídeo.  

Tempo (s) X (m) Y (m) Z (m) 
0,034 -4,3 -2,9 0,3 
0,067 -3,4 -2,9 0,6 
0,101 -2,4 -3,0 0,8 
0,135 -1,5 -3,0 1,2 
0,168 -0,6 -3,0 1,5 
0,202 0,4 -3,0 1,7 
0,236 1,2 -3,0 2,0 
0,269 2,1 -3,0 2,3 
0,303 2,9 -3,0 2,6 
0,337 3,9 -3,0 2,8 
0,370 4,7 -3,0 3,1 
0,404 5,5 -3,1 3,4 
0,438 6,2 -3,1 3,6 
0,471 7,1 -3,1 3,8 
0,505 7,7 -3,1 4,0 
2,862 49,0 -3,6 2,8 
2,896 49,6 -3,6 2,6 
2,929 50,1 -3,6 2,2 
2,963 50,6 -3,6 1,9 
2,997 51,2 -3,6 1,7 
3,064 52,2 -3,7 1,2 
3,098 52,8 -3,7 0,9 
3,131 53,1 -3,7 0,6 
3,165 53,8 -3,7 0,3 

 

Para obter as “condições iniciais” do chute de Pelé, nós ajustamos linhas retas 

aos quatro primeiros pontos da Tabela 2. Assim encontramos o instante e posição do 

chute, e a velocidade inicial da bola. (Consideramos como condição inicial o ponto em 
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que a bola estava em Z = 0.) Os resultados estão mostrados na Tabela 3. Note que a 

velocidade inicial da bola é V = 29 m/s, bem acima do ponto onde ocorre a crise do 

arrasto. 

Tabela 3. Condições iniciais da bola chutada por Pelé. Também mostramos o módulo 

da velocidade (V) e o ângulo que ela faz com o plano horizontal (Θ).  

T  
[s] 

(X   Y   Z)  
[m] 

(Vx  Vy  Vz)  
[m/s] 

V  
[m/s] 

Θ  
[graus] 

0,003 (-5,2  -2,9  0,0) (27,8  -0,4  8,8) 29,1 17,6 
 

 

Um procedimento semelhante pode ser aplicado ao final da trajetória, mostrando 

quando e onde cai a bola, e com que velocidade. Os resultados estão na Tabela 4. 

Observe como a velocidade da bola diminuiu, e como a queda é bem mais vertical do 

que a subida. Comparando os resultados das Tabelas 3 e 4 vemos que a bola ficou 3,20 

segundos no ar, e caiu a 59,4 metros do ponto onde foi chutada. 

Tabela 4. A queda da bola chutada por Pelé.  

T  
[s] 

(X   Y   Z)  
[m] 

(Vx  Vy  Vz)  
[m/s] 

V  
[m/s] 

Θ  
[graus] 

3,200 (54,3  -3,7  0,0) (15,2  -0,2  -8,9) 17,6 -30,2 
 

 

4) A CRISE DO ARRASTO E O EFEITO MAGNUS NO CHUTE DE PELÉ 

 

Para investigar se a crise do arrasto e o efeito Magnus desempenham um papel 

importante na jogada de Pelé, nós calculamos numericamente a trajetória da bola, 

partindo das condições iniciais da Tabela 3. Para simplificar o cálculo, consideramos 

que o coeficiente de arrasto é CA = 0,5 para V < Vcrise, e CA = 0,1 para V > Vcrise. O valor 

da densidade do ar que usamos foi ρ = 1,05 kg/m3, apropriado para os 1600 metros de 

altitude de Guadalajara. Tomamos para o coeficiente de Magnus o valor constante CM = 

1, mencionado na Seção 4. Supusemos ainda que o eixo de rotação da bola aponta 

sempre na direção Y, e que a velocidade de rotação não diminui apreciavelmente ao 

longo da trajetória. Com isto ficamos com apenas duas quantidades indeterminadas: a 
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velocidade de crise, Vcrise, e a freqüência de rotação da bola, f. Atribuindo valores a 

esses parâmetros temos uma trajetória bem definida que pode ser comparada aos dados 

obtidos do filme. 

Uma medida da diferença entre a trajetória calculada )(trr  e os resultados 

experimentais é dada pela quantidade 

[ ]
2

1

2 )(1 ∑
=

−=
N

i
ii rtr

N
L rr  (4) 

onde ti e ir
r  (i = 1...N) são os N pontos medidos. O valor de L dá a distância média entre 

as posições observadas e as calculadas com o modelo. A velocidade de crise e a 

freqüência de rotação da bola podem ser determinadas procurando-se os valores de Vcrise 

e f que levam à trajetória que mais se aproxima dos dados. Esses valores são: 

Vcrise = 23,8 m/s  

f = - 6,84 Hz 

O sinal negativo de f corresponde a um “backspin”, ou seja, uma rotação no sentido 

negativo de Y. O ajuste obtido tem L = 28 cm, um resultado bem aceitável considerando 

a simplicidade do modelo; a distância média entre pontos medidos e a trajetória 

calculada é da ordem do diâmetro da bola (22 cm). A Fig. 7 mostra a trajetória calculada 

(no plano Z-X), juntamente com os pontos medidos. A concordância com os dados pode 

ser melhorada ainda mais aperfeiçoando-se o modelo, principalmente no que diz 

respeito à mudança descontínua de CA que adotamos no ponto de crise. 
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Gráfico 03 - A trajetória no plano Z-X da bola chutada por Pelé. Os círculos são as 

medidas feitas a partir do vídeo. A linha contínua foi obtida com o modelo descrito no 

texto. 

O valor obtido para Vcrise mostra que a crise do arrasto desempenha um papel 

relevante na dinâmica da bola chutada por Pelé. A ocorrência da crise a esta velocidade 

reduz significativamente a força de arrasto em quase metade da trajetória. Note que o 

valor de Vcrise corresponde a um número de Reynolds Re = 3×105, bem na faixa 

esperada para esferas lisas (veja as Figs. 2 e 4).  

A relevância do efeito Magnus é atestada pelo valor encontrado para a 

freqüência de rotação. Esta rotação (cerca de 410 rpm) gera uma força de sustentação da 

ordem de metade do peso da bola, o que certamente tem um efeito importante sobre a 

trajetória. 

Portanto, e esta é nossa principal conclusão, tanto a crise do arrasto quanto o 

efeito Magnus desempenham um papel determinante na dinâmica de uma bola de 

futebol. É impossível ter uma boa descrição do chute dado por Pelé sem levar em conta 

estes aspectos da aerodinâmica da bola. As simulações que mostraremos na próxima 

seção darão uma visão mais clara do que está ocorrendo. 

 

5) SIMULAÇÃO EM LOGO 

 

Os resultados da seção anterior fornecem um modelo razoavelmente realista da 

dinâmica de uma bola de futebol em vôo. Nós implementamos este modelo em um 

programa LOGO, que simula o movimento tridimensional da bola a partir de condições 

iniciais dadas (posição, velocidade e rotação). A versão de LOGO que utilizamos foi o 

SuperLogo, produzido pelo NIED/Unicamp, em português e gratuito [6]. Os recursos 

gráficos em 3D do SuperLogo tornam particularmente simples fazer o programa de 

simulação, pois o tratamento da perspectiva tridimensional é realizado automaticamente 

pela linguagem. A trajetória da bola foi obtida numericamente com o método de Euler, 

um procedimento que pode ser entendido mesmo por alunos que ainda não aprenderam 

cálculo diferencial. O resultado é um programa simples, que pode ser explorado e 
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modificado sem dificuldades por professores e alunos com diferentes níveis de 

formação matemática e computacional.  

5.1) O chute de Pelé 

Um exemplo de utilização do programa está mostrado na Fig. 8, onde vemos a 

simulação do chute de Pelé. A marca no meio da trajetória aponta onde ocorreu a crise 

do arrasto. 

 

Figura 8. Simulação LOGO do chute de Pelé. A crise do arrasto ocorreu no 

ponto marcado sobre a trajetória. 

Podemos investigar a importância da crise do arrasto para a jogada de Pelé 

tirando-a de ação – ou seja, fazendo CA = 0,5 para todas as velocidades. O que 

aconteceria com a bola caso a crise não reduzisse a resistência do ar está mostrado na 

Fig. 9: ela não chegaria nem mesmo à grande área.  

 

Figura 07: O que aconteceria com a bola chutada por Pelé sem a crise do 

arrasto. 

A importância do efeito Magnus pode ser avaliada da mesma forma. Se a bola 

chutada por Pelé não tivesse nenhuma rotação, sua trajetória seria a mostrada na Fig. 10. 
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Novamente ela não chegaria à grande área, desta vez pela ausência da força de 

sustentação criada pelo efeito Magnus. 

 

 

Figura 08: O que aconteceria com a bola chutada por Pelé sem o efeito Magnus. 

Porém dentre todos os resultados obtidos, certamente o mais surpreendente foi 

de que sem resistência do ar a bola não alcança sequer a pequena área, caindo em X = 

44,7 m. 

 

Figura 09: O que aconteceria com a bola chutada por Pelé se não houvesse a 

influência do ar 

Chegamos à conclusão de que o rei do futebol fez tudo certo em relação a este 

chute, que não entrou no gol por mero capricho dos deuses do futebol. 

5.2) Outras simulações 

Muitos outros aspectos interessantes do jogo de futebol podem ser explorados 

com este programa de simulação. Os chutes de “efeito”, por exemplo, revelam algumas 

das conseqüências mais espetaculares da força de Magnus. Na Fig. 10 vemos a trajetória 

de bolas chutadas do mesmo ponto, com a mesma velocidade, e com diferentes rotações 
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em torno do eixo vertical Z (0, 5 e 10 Hz). A bola sem rotação (0 Hz) passa bem longe 

da trave - já as bolas de efeito vão para dentro do gol. 

 

Figura 10. Trajetórias de bolas que giram em torno do eixo vertical. 

 

 Podemos testar também a hipótese de Leroy: 
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Figura 11: Hipótese de Leroy – Bola com eixo de rotação no eixo X e velocidade 

inicial em Y nula; a força de sustentação sobre a bola é para a direita (de quem chuta) 

enquanto sobe e para a esquerda quando desce (linha preta). 

 

6)  COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Existem muitos artigos sobre a física do beisebol, do golfe, do tênis, e 

pouquíssimos sobre o futebol. Esperamos ter mostrado com este trabalho o quanto a 

física do esporte mais popular do mundo é rica em conteúdo, não justificando tal 

abandono. Existem abundantes “dados experimentais” sobre o jogo, em particular na 

forma de vídeos que podem ser digitalizados e analisados com programas relativamente 

simples. Jogadas “históricas”, como o lance de Pelé analisado neste trabalho, podem ter 

um valor pedagógico especialmente grande devido ao interesse que despertam entre os 

alunos (e professores). Simulações do movimento da bola podem ser implementadas 

sem dificuldade em programas de computador, e usadas para explorar a física do que 

acontece dentro de campo.  Mostramos neste artigo os resultados de um programa 

LOGO que faz uma simulação muito sugestiva do movimento da bola, aproveitando os 

recursos que a linguagem oferece para desenhar em perspectiva. Com este programa 

demonstramos que dois fenômenos aerodinâmicos, a crise do arrasto e o efeito Magnus, 

desempenham um papel central no jogo de futebol. A relevância do efeito Magnus para 

os esportes de bola é bem estabelecida, e costuma ser discutida qualitativamente nos 

cursos de física básica. Por outro lado, a importância da crise do arrasto para estes 

esportes, e para o futebol em particular, é muito menos estudada (o golfe, com sua 

bolinha cuidadosamente esburacada, é uma exceção), e esperamos ter jogado alguma 

luz sobre o problema com o presente trabalho. 

Não custa ainda observar que, com algumas modificações, o programa pode ser 

usado para simular outros esportes como o vôlei ou basquete, abrindo espaço para um 

grande número de projetos interessantes. 
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