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RESUMO 
 
 
BERGAMO, Fabiano C. B. Chuteira para futebol de campo com sistema de 

amortecimento de impactos. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. 

(Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.) 

 

As atividades do futebol de campo são desafios até para jogadores profissionais 

com condicionamento físico para suportar toda a carga. Uma considerável parte dos 

jogadores é afastada das atividades por lesões provenientes de impactos repetitivos. 

Foi observado que para reduzir estas lesões alguns jogadores têm o costume de 

alternar as chuteiras que utilizam para evitar que o pé se adapte a certo tipo de 

forma que se forcem pontos específicos continuamente. Porém na maioria das 

vezes essa prática não é suficiente para impedir que um jogador sofra uma lesão.  

Diante disso foi desenvolvido, ao longo do projeto, um mecanismo que auxilia na 

redução da incidência de lesões provenientes de desgastes, com o auxílio da 

intervenção ergonomizadora como metodologia. A partir de análises foi 

compreendido que as atividades dos treinos deste esporte são maiores 

contribuidoras para o desgaste do corpo. Ao avaliar a movimentação destes atletas, 

foi possível observar que a maioria dos desgastes são construídos por impactos da 

superfície plantar contra o solo. 

Foi proposta uma alteração no padrão de chuteiras, mais adaptada à realidade dos 

treinos, com um sistema de amortecimento, para reduzir os impactos e proteger os 

membros inferiores dos jogadores. Foram desenvolvidas alternativas e o sistema de 

amortecimento se consolidou como uma entressola, de material flexível, acima das 

travas. 

Foi possível identificar uma redução na exigência física  por parte do usuário ao 

realizar atividades comuns aos treinos e a chuteira atendeu satisfatoriamente os 

requisitos para o seu bom funcionamento. Se produzida, pode ser utilizada na 

prática de alternar as chuteiras que são realizadas por estes jogadores. 

 

Palavras-chaves: Chuteira, Futebol, Entressola.  



ABSTRACT 
 
BERGAMO, Fabiano C. B. Chuteira para futebol de campo com sistema de 
amortecimento de impactos. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. 
(Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.) 
 
The football activities are challenges even for professional players with physical 

conditioning to withstand all the load. A considerable number of players are 

withdrawn from activities due to repetitive impact injuries. It has been observed that 

in order to reduce these injuries some players have the habit of alternating the cleats 

that they use to avoid that the foot to force specific points continuously. But most of 

the time this habit is not enough to prevent a player from suffering an injury. 

In the course of the project, a mechanism was developed to reduce the incidence of 

injuries, with the aid of the “Intervenção Ergonomizadora” as a methodology. From 

the analyzes it was understood that the training of this sport is a major contributor to 

build injuries on the body. When evaluating the movement of these athletes, it was 

possible to observe that the majority of the detrition is constructed by impacts of the 

plantar surface against the ground. 

It was proposed a change in the soccer cleat, more adapted to the reality of the 

training, with a cushioning system, to reduce the impacts and protect the player’s 

lower limbs. Alternatives were developed and the damping system consolidated as 

an elastic midsole, above the latches. 

It was possible to identify a reduction in the physical requirement on the part of the 

user when performing activities common to the training and the boot satisfactorily 

met the requirements for its proper functioning. If produced, it can be used in practice 

to alternate the cleats that are made by these players. 

 
Keywords: Cleat, Soccer, Cushioning. 
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INTRODUÇÃO 

 

É conhecido que o futebol é um esporte que requer muito do corpo e 

capacidade física do atleta que o realiza por causa dessa exigência há uma alta 

frequência de lesões sofridas por esses atletas durante as atividades. Muitos dos 

movimentos que acontecem durante a partida são frutos de rápidas decisões por 

parte dos jogadores que a todo o momento estão avaliando a movimentação dos 

dois times presentes em campo e buscando soluções para levar a bola ao seu 

objetivo.  

As consequências dessas decisões rápidas por parte dos jogadores são 

movimentos que geralmente foram treinados anteriormente sob a orientação de um 

treinador e resgatados pelo jogador durante a ação em uma partida. Esses 

movimentos são repetidos constantemente durante os treinos para que o jogador 

consiga realizar com maior precisão e velocidade possível para que os outros 

jogadores do time adversário não consigam o acompanhar.  

A rotina de treinos com ensaios e repetições de movimentos para atingir a 

melhoria do jogador e o esforço necessário para realizar essas movimentações 

durante os jogos podem gerar desgastes em componentes do corpo até dos atletas 

mais bem condicionados fisicamente, principalmente nos membros inferiores, parte 

do corpo que é parte mais sobrecarregada nesse tipo de esporte.  

A sobrecarga gerada em pontos específicos dos membros inferiores, como no 

calcanhar, no tendão, joelho e em outros locais, gera desgaste acumulativo, 

principalmente em componentes que possuem a taxa de regeneração baixa ou não 

possuem regeneração, como é o caso de ligamentos. 

Se esse ponto atingir o limite de resistência a essa movimentação o jogador 

sofre uma lesão. Uma prática comum entre jogadores profissionais para evitar a 

esse esforço localizado é alternar a chuteira que é utilizada e assim alterando alguns 

pontos específicos de esforço localizado. 

O mesmo pode acontecer a esses praticantes amadores desse esporte, que 

possui o condicionamento inferior e são submetidos a situações de grande esforço 

físico durante uma partida. Esse desgaste em músculos, ossos e ligamentos pode 

gerar gradativamente, dependendo da intensidade e frequência da realização das 

atividades, consequências para o corpo do jogador, lesões que levam ao 

afastamento temporário ou permanente do esporte e outras atividades do cotidiano.  
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Durante o desenvolvimento será analisado e projetado a adição do sistema 

de amortecimento na chuteira de futebol como uma alternativa para a redução desse 

desgaste dos membros inferiores e assim esticar a resistência do jogador a 

movimentação intensa e repetitiva.  

De forma que o amortecimento na chuteira responderia reduzindo a força que 

é redirecionada ao corpo do jogador após o impacto em movimentações que 

atingem superfícies no momento de maior intensidade e que são os que mais geram 

desgastes para os componentes dos membros inferiores. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste projeto é melhorar o rendimento dos jogadores nas 

atividades, através da redução na incidência de lesões que são geradas pela 

sobrecarga nos componentes de membros inferiores durante as atividades. 

Principalmente nos treinos, os quais possuem atividades repetitivas e de impactos 

localizados. E também garantindo uma recuperação melhor nos hiatos entre as 

atividades de treinos e jogos ao jogador, como consequência de um desgaste 

menor. 

 

Objetivos Específicos 

  

a) Identificar quais lesões são as mais ocorrentes durante as atividades desse 

esporte, descrevendo suas frequências, causas e consequências para o 

corpo do atleta; 

b) Estudar as rotinas de atividades desses jogadores, a frequência e detalhes 

das atividades que são realizadas nos treinos, os acontecimentos dos jogos e 

a recuperação desses atletas; 

c) Identificar e compreender as funções dos equipamentos usados por esses 

atletas. 

  

Justificativa 

 

Existe uma lacuna não preenchida quando se trata de equipamentos 

esportivos para futebol, as chuteiras atualmente visam a melhoria no desempenho 



20 
 

puro em jogos por parte dos jogadores. Sendo assim, não possuindo algum produto 

que auxilie a reduzir o impacto e desgastes no corpo do atleta que esses treinos 

causam. Com um produto que tenha essa abordagem de redução dos impactos, é 

possível aprimorar, em complemento aos produtos já existentes no mercado, ainda 

mais o rendimento desses jogadores em suas atividades. 

 

Público Alvo 

 

Dois segmentos visados são os alvos do projeto, o primeiro, jogadores 

profissionais cujo treinamento rotineiro em conjunto com os jogos oficiais e não-

oficiais geram desgaste e outras consequências ao corpo, principalmente nos 

membros inferiores e por causa disso desejam evitar sofrer lesões que os afastariam 

de suas atividades ou reduziriam o seu rendimento nas mesmas.  

E o segundo caso são jogadores amadores que não possuem um bom 

condicionamento físico para a intensidade da prática do esporte e não desejam que 

essa atividade impacte negativamente em suas outras atividades rotineiras. 

 

Indicação Metodológica 

 

Para o desenvolvimento do projeto foi adotada a metodologia de AnaMaria de 

Moraes e Cláudia Renata Mont’Alvão, Intervenção Ergonomizadora, para aprofundar 

de maneira precisa nas atividades que envolvem a prática do futebol por jogadores 

amadores e profissionais. 

 

Resultados Esperados 

 

É esperado oferecer uma chuteira que encaixe na prática de alternar comum 

entre os jogadores profissionais e seja específica para reduzir os impactos e 

desgastes que podem ocasionar em lesões para os jogadores, melhorando a 

qualidade de vida desses jogadores e melhorando a qualidade dos treinos de 

jogadores profissionais e jogos de praticantes amadores. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Neste capítulo serão abordados, abordados alguns tópicos considerados 

relevantes ao tema do projeto, no intuito de fundamentar teoricamente os 

questionamentos do estudo e auxiliar a discussão do protótipo a ser desenvolvido.  

Para a adição de um sistema que fornece amortecimento na chuteira de 

futebol é necessário fazer uma análise histórica sobre as principais evoluções do 

esporte durante os anos e como elas impactaram no calçado que mudaram a partir 

de necessidades emergentes dos jogadores.  

E, além disso, contextualizar quais são as funções de cada um dos 

componentes que normalmente compõem uma chuteira de futebol. E assim 

entender quais lacunas de necessidades do jogador esses componentes 

preenchem. Identificar também quais as lesões que ocorrem mais frequentemente 

nesses jogadores durante a prática do futebol e suas causas de cada um desses 

casos. 

 

1.1. Evolução Histórica 

 

A abordagem atual do futebol moderno se trata do domínio do ritmo do jogo, 

onde o time que realiza ações com mais rapidez e eficiência consegue mais 

oportunidades para se sobressair em relação ao outro time. Porém esse esporte 

nem sempre teve essa abordagem.  

Durante a popularização do jogo em meados do século XIX, na Inglaterra, a 

movimentação dos jogadores não era tão intensa e os mesmos tendiam a 

permanecer em posição por mais tempo e o jogo seguia o ritmo dos passes que 

aconteciam entre os jogadores até a área do gol. 

Entretanto a perspectiva por parte dos jogadores e técnicos foi mudando com 

o tempo devido a profissionalização e o crescimento mundial de competições do 

esporte, o futebol se tornou um esporte mais dinâmico e com movimentação mais 

intensa, com os jogadores tendo dedicação exclusiva ao esporte foi possível 

potencializar o preparamento físico do atleta para que ele conseguisse se 

movimentar mais rápido e por muito mais tempo.  
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Juntamente com a evolução do esporte, o calçado para a prática do futebol 

também sofreu muitas alterações durante os anos como consequência dessa 

evolução. As primeiras chuteiras se focavam na segurança do atleta e possuíam 

camadas grossas de couro até o tornozelo e solados de madeira que 

consequentemente tornavam o conjunto pesado. 

 
Figura 01 - Modelo típico de chuteiras utilizadas em meados do século XIX, de aparência 

similar ao coturno. 
Fonte: Sports Memorabilia Museum1. 

 

Porém com a profissionalização do esporte, os calçados passaram a ter uma 

nova abordagem em 1950, garantindo melhorias no desempenho dos jogadores e se 

assemelhando mais com tênis de corrida, utilizando couros mais leves e flexíveis, 

solas de borrachas que substituíram as de madeira e travas de encaixe rosqueado.  

 
Figura 02 - Primeiro modelo de chuteiras da Adidas, utilizado na copa do mundo de 1950, no 

Brasil. 
Fonte: Tokay2. 

 

                                            
1 Disponível em: http://www.sports-memorabilia-museum.com/; acessado em: 28/08/2018 às 00:02. 
2 Disponível em: tokay-ultimate.com; acessado em: 28/08/2018 às 00:00. 
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Nos anos 90 ocorreu outra mudança no conceito de calçado para jogadores 

de futebol. Agora a função da chuteira era ser uma extensão do corpo do atleta 

permitindo que as movimentações ocorressem com mais naturalidade e fluidez.  

Novos materiais foram apresentados a esse mercado, como os tecidos sintéticos de 

microfibras e malhas, além de travas de polímeros que formavam um calçado mais 

leve, com maior aderência à grama e que se adaptava aos novos padrões de 

movimentos dos jogadores. 

 As mudanças nas estratégias de jogo e nos equipamentos dos jogadores 

permitiram a evolução do futebol até o momento atual. Todos esses fatores 

transformaram o esporte em um jogo onde a força física, velocidade e resistência 

dos jogadores são valorizadas, discussão essa que é abordada por Henning (2010)  

“O futebol se tornou mais rápido, mais dinâmico e os jogadores passaram a 
cobrir distâncias mais longas no campo. Em 1954 Winterbottom foi 
registrado que os jogadores corriam em média 3,2 km durante o decorrer de 
uma partida. (Reilly, T and Thomas, V. 1976. Uma análise de esforço em 
diferentes posições de jogadores profissionais em partida. (Journal of 
Human Movement Studies, 2(2): 87–97) identificou uma média de distância 
percorrida durante uma partida de 8,7 km e Bangsbo et al. mediu uma 
média de distância percorrida de 10,8 km em 1991”, (HENNING, 2010;).  

Com esse aumento na distância percorrida pelos jogadores, que aconteceu 

gradualmente, um questionamento que pode ser levantado é se o calçado o qual é 

utilizado para esse esporte oferece o suporte adequado no quesito de absorção dos 

impactos das passadas desses atletas.  

 

1.2. A Movimentação dos Jogadores 

 

O futebol possui uma movimentação com características específicas do 

esporte como a mudança de velocidade e direção constantes, além disso, 

encontrões e atritos entre os jogadores dos dois times, a presença e a interação com 

a bola e a determinação de posições em campo para cada jogador também 

determinam os padrões de movimentos nesse esporte, a frequência das velocidades 

as quais os atletas se locomovem em campo foi observada anteriormente e 

concluído que um jogador profissional em média permanece 19,5% do tempo total 

de uma partida andando, 41% do tempo correndo em baixa intensidade (< 5 m.s), 
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por 8,7% do tempo correndo em alta intensidade (> 5 m.s) e em 1,4% do tempo 

realizando uma arrancada, (MOHR et. al., 2003). 

Em complemento a informação anterior (DI SALVO et. al., 2007) observou a 

distância coberta em média durante arrancadas e a frequência de arrancadas 

distintas para cada posição de jogador de futebol em partidas oficiais profissionais, 

Em geral os jogadores cobrem entre 9,9 a 32,5 metros em arrancada por partida. E 

o número de arrancadas é maior para atacantes (30,0 ± 12,0) e seguido de meio 

campistas laterais e zagueiros laterais (29,5 ± 11,7), meio campistas centrais (23,5 ± 

12,2) e zagueiros centrais (17,3 ± 8,7). 

 

1.3. Estrutura da chuteira 

 

Por causa das movimentações e interações específicas realizadas durante a 

prática desse esporte, com suas variações em treino e jogo, o calçado como 

consequência é específico e atende necessidades únicas desse grupo. Tendo 

componentes com funções para atender essas necessidades. Esses componentes 

têm como objetivo atender as necessidades de três diferentes grupos, o conforto, o 

desempenho e a segurança. 

Para uma chuteira, o conforto é obtido através de mecanismos que tornem a 

atividade do futebol menos desgastante e mantendo as interações do usuário com o 

calçado e consequentemente com a bola e o solo do campo de futebol agradáveis e 

livre de incômodos tornando a tarefa menos cansativa e ausente de desconfortos.  

O desempenho para a chuteira se trata de promover melhorias, através dos 

componentes do calçado, para o usuário nas interações dos elementos presentes 

durante as atividades, principalmente o solo de grama de a bola de futebol. Como 

por exemplo, as travas, que são as pontas na sola da chuteira, que auxiliam na 

movimentação nesse tipo de solo, devido a grama ser mais macia em comparação 

ao concreto e consequentemente um solo mais escorregadio o instável para 

movimentações intensas. 

A segurança a qual a chuteira deve fornecer esta ligada a prevenir dores e 

lesões que podem atingir os usuários a curto ou a longo prazo através da realização 

das atividades do futebol. Devem prevenir os impactos nos pés durante as 
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interações com outros jogadores em campo e também o desgaste das partes dos 

membros inferiores do usuário devido a movimentação constante. 

 

Figura 03 - Infográfico que identifica os componentes do calçado específico para a prática 
do futebol de campo. 

Fonte: O autor. 
 

1.4. Relação entre necessidade e características da chuteira 

 

A presença dos componentes apresentados anteriormente são o que definem 

o calçado como uma chuteira apropriada para a prática de futebol de campo. Cada 

um possui sua função no calçado e algumas características que podem variam e 

alteram significantemente no desempenho de um jogador. 
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1.4.1. Cabedal 

 

O cabedal tem como função principal proteger a parte superior do pé de 

impactos e abrasões, porém há um limite na proteção que é desejada para pé, pois 

quanto mais grossa camada de pano mais ela vai comprometer na velocidade do 

chute que o jogador pode realizar. 

Em uma comparação com múltiplos jogadores em ambiente controlado 

realizado por (HENNING; STERZING, 2007) foi observado a velocidade do chute de 

peito do pé descalço, com meia e com dois modelos diferentes de chuteira de 

futebol. E em todos os casos a velocidade do chute e a intensidade da dor e 

desconforto dos atletas foi o maior ao realizar essa ação com o pé descalço, em 

seguida com apenas a meia e por último com a chuteira. 

Henning e Sterzing atribuíram essa consequência a duas causas. A primeira 

causa é a maior liberdade para flexionar, como demonstrado na figura 04, que o pé 

possui no momento anterior ao impacto do chute, fazendo com que o pé se contraia 

e essa contração seja liberada momento antes do impacto e assim dando mais 

impulso a bola. 

 

 

Figura 04 - Comparação entre as fases do contato do pé com a bola entre o pé com a 
chuteira de futebol e o descalço. 

Fonte: adaptado de HENNING; STERZING (2007). 
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 A segunda causa é a altura da palmilha até o topo da caixa ou área que 

abriga os dedos do pé, na ponta da chuteira. Quanto maior essa altura maior será a 

deformação que a chuteira sofrerá no momento que a bola atinge o tecido até 

quando o pé acerta a bola por cima da chuteira, durante esse período ocorre um 

amortecimento do impacto que o pé irá atingir a bola, e caso a bola já estivesse em 

movimento anteriormente esse momento também  reduz a velocidade do movimento 

dessa bola. 

Outra relação do cabedal com os chute é a precisão, a textura e os relevos 

podem influenciar neste aspecto, como descrito por (ASAI et. al., 2002) Em chutes 

de peito e lateral do pé esses aspectos fazem com que seja mais provável que a 

bola logo após o contato com o pé gere uma pequena rotação assim aumentando 

levemente a sua velocidade e precisão, porém quanto maior a rotação a bola mais 

se afasta da trajetória planejada por quem a chutou. 

 

 
Figura 05 - Infográfico indicando as áreas mais comuns que acertam a bola durante um 

chute. 
Fonte: O autor. 

 

O mesmo ocorre caso não tenha uma rotação, só que por um motivo 

diferente, analisado também por Asai T. e colaboradores, como o efeito “Knuckling”, 

que se trata de quando a bola não possui uma rotação durante o chute e isso faz 

com que ela toma uma trajetória diferente e por mais que pareça um efeito aleatório, 
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pois não foram encontradas causas até hoje, existem alguns jogadores profissionais 

que conseguem tirar proveito desse efeito durante o chute.  

 

Figura 06 - Trajetória ondulada de uma bola em movimento sob o efeito “knuckling”, imagem 
“a” se trata da vista da vista lateral e a “b” da vista superior. 

Fonte: ASAI et. al., (2002). 

 

 Devido o cabedal normalmente envolve todo o pé para garantir corretamente 

a sua proteção, há preocupação com o calor que se acumula dentro do calçado e a 

termorregulação. (PURVIS, 2000) realizou testes em ambientes de calor e umidade 

controlados e mediu a temperatura em pontos específicos do pé, no calcanhar, meio 

pé, peito do pé e na ponta do pé.  

 Foi analisado que o tecido do cabedal isola o ar de dentro do calçado do 

ambiente externo e assim evitando a troca de gases e por não haver essa troca o 

calor de dentro não escapa e tem a tendência a apenas aumentar com a constante 

movimentação do jogador gerando calor através do atrito, caso a chuteira não 

possua um mecanismo que facilite a troca de gases internos do calçado e do 

ambiente externo.  

 As áreas que tiveram os maiores índices acúmulo de calor ao longo da 

atividade foram respectivamente, da maior temperatura a menor, ponta do pé, 

calcanhar, peito do pé e meio pé. Esse aumento na temperatura faz com que o 

jogador transpire mais e o suor além de gerar uma instabilidade na movimentação, 

por tornar o ambiente interno do calçado escorregadio, também facilita na 

proliferação de fungos e bactérias nesse ambiente que podem causas problemas a 

pele do pé do usuário.  
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1.4.2. Lingueta 

 

  

 A lingueta é uma das partes que compõem o cabedal, possui funções bem 

similares ao cabedal de uma chuteira de futebol, pois também entra em contato com 

a bola e tem o objetivo de proteger o pé do jogador, porém além de ser uma peça 

que aparece comumente nas chuteiras, nem todas possuem esse componente, já 

que o torna realmente necessário a presença do mesmo é proteger o peito do pé 

contra a abrasão dos cadarços.  

 

1.4.3. Contraforte e Biqueira 

 

 O contraforte é o principal suporte de estabilidade que se trata de uma peça 

rígida de diferentes materiais que é posicionado normalmente na região do 

calcanhar, e tem a função de manter a estabilidade nos movimentos e manter o 

calçado rígido para que assim controle parte dos movimentos e reduza a ocorrência 

de movimentos em falso. 

 A biqueira possui a função semelhante a do contraforte, a única diferença é 

que sua posição fica na outra extremidade do pé, a ponta do pé. Mesmo que a 

maioria das chuteiras não possua uma biqueira, pois a ponta dos pés é uma área 

comumente utilizada em chutes e ela pode atrapalhar na precisão do chute, algumas 

construções desse calçado utilizam e tiram proveito da função desse componente.  

 

1.4.4. Atacadores e Ilhós 

 

 O atacador ou cadarço é uma das soluções e também a mais comum entre os 

calçados, de sistema de fixação do calçado nos pés, junto com os cadarços vem os 

ilhós que são os buracos para união dos cadarços com o cabedal, com o devido 

acabamento para evitar desgastes, ao ajustar os atacadores, no cabedal e afetar a 

durabilidade do calçado. 

Os cadarços tecidos até hoje são a opção mais utilizadas em calçados em 

geral, inclusive nas chuteiras de futebol, devido a facilidade de ajustar o cabedal em 

diferentes pontos à forma do pé do usuário com a maior facilidade, além da leveza e 

maciez do material, fazendo com que não incomode o usuário conforme use. 
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1.4.5. Palmilha 

 

 A palmilha é um componente da chuteira e de outros calçados que se 

encontra no interior, serve para posicionar e acomodar confortavelmente o pé do 

usuário dentro do calçado, evitando contato com o forro que possui as costuras e a 

sola, protegendo também as costuras inferiores do calçado.  

Na chuteira a palmilha é o único componente que fornece algum 

amortecimento de impacto para o calçado, embora esse amortecimento seja inferior 

a outros modelos de calçados esportivos, como os calçados de corrida, alguns 

jogadores compram palmilhas sobre medidas para adaptar o calçado a sua 

necessidade, aumentando o conforto durante as atividades. 

 

1.4.6. Sola e Travas 

 

O conjunto de travas da chuteira de futebol é os componentes que mais 

define o equipamento e provavelmente é o mais importante do todo. A principal 

função é garantir tração, ou seja, permitir que o calçado estabilize no solo e garanta 

que a perna do usuário consiga gerar impulso para a movimentação de forma 

segura e sem deslizes, em um solo que não normalmente outros tipos de calçados 

não conseguiriam realizar essa função.  

As solas das chuteiras também possuem a mesma função, porém gerando 

consideravelmente menos tração por ser uma peça que só atinge a superfície do 

solo. Geralmente a sola e o conjunto de travas são projetados como uma única 

peça. 

Ao jogador realizar o movimento as travas perfuram o gramado fazendo com 

que o jogador consiga exercer as forças da movimentação com a devida 

estabilidade e posteriormente retirando as travas do solo com a mesma facilidade. 

Em consequência desse aumento de tração pela adição desses dois 

componentes no calçado, outros dois benefícios são garantidos. O primeiro, é uma 

melhor estabilidade para a realização e alternância de movimentos durante as 

atividades, devido a ter maior área de contato que o calçado tem com o solo. 

 E o segundo, é o aumento na velocidade e precisão de chutes, como 

observado por (HENNING; STERZING, 2008). A tração influencia na estabilidade do 

pé de apoio, que está em contato com o solo, durante a realização do chute. No 
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momento do impacto, quanto maior a estabilidade e segurança sentida pelo jogador 

durante a ação maior será a capacidade de o mesmo atingir a bola com mais força e 

precisão.  

E basicamente o maior fator que define a intensidade da tração em relação ao 

gramado, é a altura das travas, sendo indicadas como ideal que estejam entre 1 cm 

a 1,5 cm. 

 

1.5. Lesões mais frequentes 

  

 
Figura 07 - Representação da estrutura óssea do pé. 

Fonte: adaptado de Encyclopaedia Britannica. 

 

Os ossos do pé mais importantes para a maioria das movimentações dos 

jogadores durante as atividades do futebol e por consequência os que mais sofrem 

desgastes por isso são os, calcâneos, metatarsos, falanges e hálux. 

O calcâneo é o maior osso do pé e consequentemente o que mais absorve os 

impactos, principalmente durante as movimentações de caminhadas, corridas, 
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arrancadas e saltos, já que a terminação desses movimentos é quando o calcanhar 

atinge o solo. 

Os metatarsos e falanges fazem parte do grupo de ossos do pé com 

articulações que dão os movimentos dos dedos dos pés. dentre esses ossos a 

hálux, ou o grupo de ossos que compõem o “dedão do pé”, é o mais importante para 

a movimentação pois é o responsável a manter a movimentação estável e gerar 

impulso em arrancadas, como consequência, sofrem mais com o peso do corpo que 

os outros dedos e são mais ocorrentes as fraturas nesse grupo de ossos, 

principalmente próximo as interseções entre a falange e o metatarso, que são áreas 

com menor resistência a pressões. 

 

1.6. Lesões mais frequentes 

 

 Durante as atividades de treinos e jogos, jogadores são submetidos a 

situações de esforço constante que por diversos motivos, sendo condicionamento 

físico insuficiente, uso constante de um mesmo calçado, treino com esforço 

excessivo, realização de movimentos de forma errada com frequência, falta do 

devido descanso entre as atividades, choques físicos entre jogadores, entre outros 

motivos, podem gerar a lesões no jogador, e durante a prática desse esporte os 

membros inferiores são as partes mais expostas e suscetíveis a essas 

consequências.  

 Essas lesões se dividem em dois grupos: as lesões por sobrecarga que são 

resultantes de desgastes acumulativos no corpo, mais recorrentes nos membros 

inferiores e acontecem após um componente do membro inferior, sendo músculo ou 

ligamento, receber uma quantia de impactos repetitivos desgastantes e  atingir o 

nível crítico, fazendo com que ocorra uma ruptura nesse tecido.  E as lesões por 

choques, que são mais comuns durante os jogos onde a movimentação dos 

jogadores é mais intensa.  
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Como resultado da sobrecarga nos membros inferiores à nível crítico ou 

subcrítico jogadores, podem desenvolver lesões durante partidas e treinamentos. 

Além disso, jogadores os quais permanecem por mais tempo em movimento tem 

mais chances de sofrer essas lesões, como foi analisado em 50 partidas dos Jogos 

Regionais por (SELISTRE et. al., 2006). 

“(...) foram registradas 170 lesões. Obteve-se que ocorreram em média 3,3 
lesões por partida (…) (”, “A quantidade de lesões por tipo foi de: 64 (37,6%) 
lesões musculares, 52 (30,6%) contusões, 40 (23,5%) entorses, sete (4,1%) 
tendinites, cinco (2,9%) luxações e duas (1,2%) fraturas”, “As posições mais 
acometidas por lesão foram: meio-campo com 72 (42,4%) lesões, seguida 
por lateral 35 (20,6%), atacante 30 (17,6%), defesa 22 (12,9%) e goleiro 11 
(6,5%) lesões”. 

 

 

Figura 08 - Gráfico representativo da incidência de lesões durante uma partida por tipo. 
Fonte: Adaptado de SELISTRE et. al., (2006).  

 

As maiorias dessas lesões registradas aconteceram por conta da 

necessidade de realizar movimentos abruptos e consequentemente os membros 

inferiores colapsaram após atingir o nível crítico (lesões musculares, entorses e 

tendinites), sendo que os músculos tendem a romper com maior incidência que os 
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outros componentes dos membros inferiores, o que é bem compreensível, pois essa 

é a parte das pernas que absorve maior parte dos impactos das pisadas. 

 O outro grupo de lesões são as causadas por impactos ou choques abruptos 

e fora do esperado durante as atividades. Como o choque entre dois ou mais 

jogadores, movimentos em falso (contusões, luxações e fraturas), esse grupo 

geralmente não se restringe a ocorrência nos membros inferiores. Esse tipo de lesão 

não possui um motivo específico, se trava de um grupo de causas que ocorrem 

dependendo do contexto ao qual o jogador sofreu a lesão.  

Além disso, essas lesões são inerentes às atividades do jogador, a todo o 

momento pode acontecer ou não ao longo da carreira do mesmo, e não existe um 

método de prevenção eficiente para essas ocorrências, visto a variabilidade de 

possíveis situações durante a prática do esporte. 

 

1.5.1. Lesões relacionadas à ligamentos 

 

Os tendões são ligamentos e reforços de tecido conjuntivo para as 

articulações que permitem as movimentações, são pouco elásticos e por isso, 

geralmente quando são forçados além do limite suportado geram lesões que formam 

uma tendinite. 

 Tendinite é uma inflamação no tendão que normalmente é causado durante a 

prática do futebol por esforço repetitivo localizado no tendão específico.  

 A tendinite mais comum entre esses jogadores, amadores ou profissionais, 

como observado por (REILLY et. al., 2003) ocorre no tendão de aquiles que 

consequentemente gera entorses durante a prática das atividades, logo após o 

tendão alcançar o nível crítico no limite de carga capaz de suportar, foi observado 

que o calçado pode influenciar e aumentar a incidência desse acontecimento se for 

muito apertado para o pé ou restringir na flexibilidade dos movimentos. 

Segundo (REILLY et. al., 2003), também é comum tendinites e as vezes 

ruptura parcial de ligamentos do joelho, mais especificamente o LCA (ligamento 

cruzado anterior), que também tem como causa a sobrecarga pela frequência de 

arrancadas e pulos que o jogador normalmente realiza durante as atividades.  

 A lesão no ligamento LCA é o maior problema temido por jogadores 

profissionais em caso de lesões e dependendo da gravidade pode comprometer 

toda a carreira do mesmo no esporte. Atualmente existe tratamento por cirurgia para 
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a reconstrução de parte desse ligamento que sofreu a ruptura e combinando com 

uma longa reabilitação existem alguns casos de jogadores que conseguiram voltar 

para as atividades, porém com um déficit no rendimento permanente.  

  O recomendado por treinadores é evitar as sobrecargas durante os treinos e 

não atravessar os limites que o corpo impõe ao jogador, e ter bons descansos para 

as células regenerarem durante os hiatos das atividades. 

 

1.5.2. Calcanhar de jogador 

 
 O calcanhar de jogador se trata de uma exostose, ou seja, um crescimento 

ósseo benigno que se localiza na parte posterior do pé, o calcanhar, geralmente 

gera dores constante nos jogadores e é consequência de esforço repetitivo, 

treinamentos com muitos chutes fortes podem gradativamente causar essa 

condição. Ao realizar a movimentação do chute, flexionando o pé e após o impacto 

com a bola o pé, dentro da chuteira é projetado em força contrária à parte posterior 

do calçado, no contraforte, e esse impacto aos poucos causa esse crescimento 

ósseo.  



36 
 

1.5.3. Lesões relacionadas a pressão plantar 

 

 A intensidade das forças nas áreas da superfície plantar é o que vai 

determinar o quanto do impacto durante a pisada será transmitido em forma de força 

e pressão para os músculos, ossos e ligamentos dos membros inferiores, que em 

conjunto agirão como amortecedores naturais do corpo ao se tensionarem.  

 Caso essa força, gerada como resposta dessa movimentação, alcance o 

limite suportado pelo corpo, podem acontecer desconfortos ou lesões no atleta como 

consequência, como observado por EKSTRAND e NIGG, (1989) 

“Forças de impacto, que são relacionadas com a rigidez da superfície, em 
tecidos humanos com colágeno, como ossos, cartilagens, ligamentos e 
tendões. Podem causar lesões de sobrecarga devido a uma única força de 
impacto ou devido a forças de impactos repetitivos em nível subcrítico. O 
nível crítico à forças excessivas é subjetivo e específico do tecido. Se as 
forças de impacto excederem esse limite, pode-se acontecer danos ao 
tecido”, (EKSTRAND; JAN, NIGG; BRENNO, 1989). 

 Os movimentos realizados pelo jogador durante as atividades, sendo eles 

executados de maneira correta ou não, tem grande impacto nos picos de pressão e 

forças, distribuídos na superfície plantar. ELIS E. et. al. (2004), categorizou os 

movimentos característicos do futebol em quatro grupos distintos: drible, arrancada, 

chute e corrida. E analisaram quais são os efeitos, devido a distribuição de forças 

pela superfície plantar, no corpo para cada categoria.  

Durante corridas e dribles, devido à velocidade similar, os picos de pressão 

na superfície plantar foram descritos como maiores abaixo do calcanhar e na hálux, 

durante os chutes foram identificados picos no calcanhar e na lateral do pé e durante 

arrancadas ocorreu pico na maioria da área frontal da superfície plantar, com maior 

presença na hálux, como observado na Figura 08. 
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Figura 09 - Padrão de picos de pressão por tipos de movimentos. 

Fonte: adaptado de ELIS E. et. al. (2004). 
 

 É observada nesses grupos a ocorrência frequente em picos de pressão nas 

áreas abaixo do calcanhar e na hálux, o pico no calcanhar é esperado, comum a 

movimentação, a maior carga de força normalmente é distribuída para essa área e 

posteriormente levada a componentes do corpo que tem como uma das funções 

amortecer impactos, como os músculos da panturrilha e o tendão de aquiles.  

Porém os picos de pressões encontrados nesses movimentos na hálux são 

impulsionados pelo calçado específico da prática desse esporte, a chuteira. As 

travas que realizam a função de aumentar a tração e impulsionar os movimentos, 

evitando deslizes, aumentam a área de contato com o solo e consequentemente a 

pressão e força em reação dos movimentos no ponto específico acima dessas 

travas.  

Outro ponto a considerar observado por Elis E. et. al. (2004) é que os 

ligamentos entre os metatarsos e as falanges são os pontos mais frágeis da 

estrutura óssea dos pés e geralmente quando o muito esforço é submetido a essa 

área como é o caso da hálux, normalmente ocorrem lesões por sobrecargas, devido 
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a movimentos repetitivos de grande intensidade, característico do esporte, 

principalmente durante os treinos que pode ser potencializado por recuperações 

insuficientes entre os hiatos das atividades. 

As consequências mais comuns causadas pelos desgastes na superfície 

plantar da hálux, como observado por Henning E. M. (2014) são o hallux rigidus, que 

é uma de artrose que causa o desgaste precoce das cartilagens. E a entorse dos 

ligamentos da falange e metatarso, que leva a ocorrência de rompimento dos 

mesmos. 
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2.  MÉTODO 

 
A Intervenção Ergonomizadora, desenvolvida por Moraes & Mont’Alvão 

(2003), é uma metodologia que estuda as atividades individuais que um trabalho 

envolve. Compreender essas atividades implica em conhecer as dificuldades que as 

pessoas encontram para realizá-las, bem como as causas dessas dificuldades. A 

Intervenção Ergonomizadora, tem o intuito de detectar os problemas, diagnosticá-los 

e validar. 

 Essa metodologia é composta por cinco etapas: Apreciação Ergonômica, 

Diagnose Ergonômica, Projetação Ergonômica, Validação Ergonômica e 

Detalhamento Ergonômico. 

 

1) Apreciação Ergonômica: Etapa inicial com o objetivo de identificar e 

categorizar os problemas ergonômicos que o usuário encontra ao realizar as 

atividades e posteriormente categorizá-los, além disso, é uma etapa de 

sistematizar e compreender o sistema-alvo como um todo;  

2) Diagnose Ergonômica: Tem o objetivo de se aprofundar nos problemas 

priorizados, realizando uma análise da tarefa, composta por observações 

sistemáticas, registros comportamentais, verbalização e entrevista com o 

usuário, para assim atingir a confirmação ou refutação das hipóteses 

levantadas na etapa anterior; 

3) Projetação Ergonômica: Conceituação do projeto, nessa etapa são propostas 

as soluções e dada uma forma ao projeto baseado nos problemas e hipóteses 

anteriormente levantadas; 

4) Validação Ergonômica: Produção de modelos preliminares ao produto e a 

validação com o usuário; 

5) Detalhamento Ergonômico: Revisão do projeto após a validação, definindo a 

forma, os materiais, os meios de produção e a implantação do produto final. 

 

Para auxiliar o desenvolvimento do projeto com o uso do método foram feitas 

seis observações e análises sistemáticas de treinos, duas observações e análises 

sistemáticas de jogos, todos em dias diferentes e com a participação de seis 

diferentes times, todas as observações foram feitas em conjunto com verbalizações 
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com jogadores durante as pausas e posteriormente as atividades foram feitas duas 

entrevistas, uma aos jogadores e outra com o técnico/treinador. 

 
3.  APRECIAÇÃO ERGONÔMICA 

 
 

Durante a apreciação ergonômica foram observados e categorizados sete 

problemas em sete diferentes categorias na durante a problematização e 

posteriormente priorizando-os, sugerindo melhorias ao sistema-alvo do projeto como 

um todo e realizando predições que serão posteriormente analisadas na etapa da 

diagnose. 

 
3.1. Problematização Ergonômica 

 
Foram levantados e categorizados alguns problemas observados nas 

atividades de treinos e jogos amistosos e oficiais de jogadores de futebol, conforme 

as categorias do método da Intervenção Ergonomizadora, As categorias nas quais 

os problemas foram colocados são: acidentário, biológico, físico-ambiental, 

instrucional, organizacional, operacional e psicossocial. 
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3.1.1. Acidentário 

 
O campo a qual foram realizadas todas as atividades observadas apresenta 

buracos e desníveis em sua dimensão, buracos esses que são causados pelo uso 

constante para essas atividades, tendo como maior fator de desgaste do grama a 

chuteira, que durante as movimentações, as travas formam buracos na grama. 

 Além disso, alguns detritos também se espalham pelo resto do campo, como 

frutos, pedras, entre outros e permanece por um longo período devido a falta de 

manutenção.  

 
Figura 10 - Desníveis, buracos e detritos no campo onde as atividades são realizadas. 

Fonte: O autor. 
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3.1.2. Biológico 

 
O uso frequente sem manutenção da chuteira, devido a transpiração que 

ocorre durante a atividade, acaba propiciando a  proliferação de fungos e bactérias 

no interior do calçado, devido a umidade e temperatura do ambiente interno. Depois 

de questionados, os jogadores presentes disseram que não possuem frequência na 

limpeza da chuteira ou nunca realizaram. 

 
Figura 11 - Jogador retirou a chuteira após o fim das atividades. 

Fonte: O autor. 
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3.1.3. Natural 

 
Devido ao clima do ambiente analisado (Niterói - RJ), o sol é intenso em 

grande parte do dia e tarde, a temperatura atingida durante esse período, pode fazer 

com que desidratação aconteça ao jogador realizando uma atividade, caso não se 

hidrate frequentemente ou realize a atividade por tempo a mais que o recomendado, 

reduzindo assim o rendimento do atleta.  

Além disso, fazendo com que o pé transpire em excesso, ocasionando em 

instabilidade interna da interação entre o pé do usuário e a chuteira, se não possuir 

no calçado uma forma de auxiliar a transpiração.  

Durante o período que ocorreram as atividades analisadas, comumente 

adotadas na rotina desses jogadores, há ocorrência de alta intensidade de radiação 

solar, atletas que costumam realizar seus exercícios comumente nesse horário 

podem ter problemas de pele em longo prazo, devido aos campos não possuírem 

cobertura. 

 
3.1.4. Instrucional 1 

 
Durante a análise das atividades foi observado que alguns jogadores abaixo 

do nível profissional, que realizam as atividades sem a orientação de um treinador 

ou alguém com qualificação e conhecimento dos esportes, geralmente fazem 

algumas movimentações de maneira errada frequentemente ou até mesmo 

ultrapassam os limites que o seu condicionamento físico suporta das atividades. 

Esse tipo de comportamento pode gerar desgastes em longo prazo no corpo 

do jogador, gerando lesões, nos pontos específicos do corpo os quais são forçados 

constantemente e comprometendo a realização futura dessas mesmas atividades. 

Outro fator que geralmente atenua esses casos são a falta de um 

acompanhamento médico assim que o jogador começa a sentir incômodo ou 

sintomas desses esforços excessivos, mantendo a pessoa em questão 

desinformada sobre como e a qual intensidade realizar as atividades e também 

sobre os impactos dessas atividades no próprio corpo.  
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3.1.5. Instrucional 2 

 
Alguns jogadores não recebem as instruções corretas sobre os equipamentos 

de proteção individual e realizam as atividades com equipamentos não 

recomendados para a prática desse esporte específico, como é o caso de meias de 

cano curto ao invés das de cano longo e de chuteiras com travas baixas para campo 

de grama sintética ao invés de utilizar as chuteiras de travas para campo de grama 

natural. 

 
3.1.6. Organizacional 

 
 

Algumas instituições não possuem equipamento suficiente disponível para o 

contingente de jogadores treinarem ao mesmo tempo, em alguns casos, alguns 

jogadores realizam as atividades sem o equipamento necessário, como é o caso das 

caneleiras. 

 
Figura 12 - Jogadores com meias de cano curto e sem caneleiras. 

Fonte: O autor. 
 

 
3.1.7. Operacional 

 
 
Devido ao ritmo intenso por natureza do esporte e do ritmo de treinamento de 

jogadores profissionais, no meio da duração das atividades de um treino, alguns 

jogadores já se encontram cansados, porém com etapas dessa diária para cumprir.  

O observado é que durante os treinos, as atividades são passadas da mesma 

forma e para serem cumpridas com da mesma forma e intensidade para todos os 

jogadores presentes e assim nivelar todos os jogadores desse mesmo time, porém 

devido a diferença visível de habilidade e condicionamento físico entre os jogadores, 
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alguns outros ao realizar as atividades sofrem um desgaste muito maior, podendo 

gerar algumas consequências em longo prazo para o mesmo. 

 

3.1.8. Psicossocial 

  
 Ao um jogador de futebol se profissionalizar e ingressar em um clube, ele 

passa a ter uma responsabilidade muito maior com essa atividade e junto a essa 

responsabilidade vem a pressão, além da disputa esportiva, pela melhoria que cerca 

o entorno o qual esse atleta passa a frequentar, essa pressão pode partir do próprio 

jogador, devido a algum objetivo pessoal, como sair do time reserva e passar para o 

time titular, ou pode ser fruto de uma relação entre o jogador e o treinador, que em 

alguns casos pode beirar o abusivo, ou pode ser fruto da relação entre jogadores. 

 Essa pressão pode atingir o jogador negativamente de diferentes maneiras, 

porém as mais comuns são: a queda de desempenho, por desmotivação que essa 

pressão pode gerar, e o esforço extra irresponsável durante as atividades, que faz 

com que o corpo do jogador se desgaste mais e aumente as chances de sofrer uma 

lesão, principalmente em casos de jogadores iniciantes que não possuem o 

condicionamento físico completamente desenvolvido.  
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3.2. Caracterização e posição serial do sistema 

 
 

 
Figura 13 - Caracterização e posição serial das atividades relacionadas ao futebol de 

campo. 
 Fonte: O autor. 
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3.3. Priorização do problema (Tabela GUT) 

 

A tabela GUT foi realizada ponderando o que foi observado e analisado, 

segundo Gravidade (G), à Urgência (U) e à Tendência (T). As notas obedecem a 

uma escala de 1 a 5 para cada âmbito avaliado, levando em consideração as 

observações feitas. O total é a multiplicação dos valores de G, U e T. 

Tabela 01 - Tabela GUT 

Classe dos 
problemas 

Problemas G U T Total 

Acidentário 
Buracos, desníveis e detritos em campo. 2 2 3 12 

Biológico 
Uso frequente da chuteira sem manutenção / 
proliferação de organismos no interior do 
calçado. 

3 2 4 24 

Físico-ambiental Sol intenso. 3 1 2 6 

Instrucional 1 Realização de movimentos da maneira errada 
por falta de conhecimento. 

3 2 3 18 

Instrucional 2 Realização de atividades com equipamentos 
errados. 

3 2 3 18 

Organizacional Falta de equipamentos de proteção pessoal 
para todos os jogadores. 

3 2 2 12 

Operacional  Ritmo intenso das atividades. 3 3 5 45 

Psicossocial Pressão constante por melhoria sob o jogador. 2 2 4 16 

 

Fonte: O autor.  
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3.4. Caracterização e posição serial do Sistema Quadro do parecer 

ergonômico 

 

Tabela 02 - Quadro do parecer ergonômico. 

Classe de 
problema
s 

Problem
as 

Requisitos Constrangi
mento 

Custo 
Humano 

Disfun- 
ção do 
sistema 

Sugestão 
de melhoria 

Restrição 
do 
sistema 

Acidentári
o 

Buracos,
  
desnívei
s e 
detritos 
em 
campo. 

- Campo 
planificado 
e sem 
desníveis 
ou 
buracos; 
 

- Campo 
sem 
detritos na 
superfície. 

Cair 
realizando 
o 
exercício. 

- Dores; 
 

- 
Lesões. 

Compromet
imento da 
realização 
de 
movimento
s da 
maneira 
correta. 

Manutençã
o frequente 
no campo. 

Custo 

Biológico 
Uso 
frequent
e da 
chuteira 
sem 
manuten
ção / 
prolifera
ção de 
organis
mos no 
interior 
do 
calçado. 

Material de 
maior 
impermea 

bilidade. 

Coceiras e 
irritações 
no pé.  

Doença
s 
cutânea
s no pé 
relacion
ado a 
fungos e 
bactéria
s. 

Compromet
imento na 
proteção 
contra 
fungos e 
bactérias 
patogênica
s. 

Utilizar 
materiais 
na chuteira 
que evite a 
proliferação 
de fungos e 
bactérias, 
mantenha 
o ambiente 
interno  do 
calçado 
impermeáv
el e com 
circulação 
de ar. 

Disponibil
idade do 
produto. 

Natural Sol 
intenso/r
adi 
ação 
solar. 

Jogador 
protegido 
do sol. 

Irritações 
cutâneas 
durante a 
atividade.  

Queima
duras na 
pele 
devido a 
radiação 
solar e 
problem
as de 
pele a 
longo 
prazo. 

Queda do 
ritmo. 

- Uso de 
protetor 
solar; 
 

- Optar por 
horários 
que não 
sejam 
picos de 
radiação 
solar. 

Disponibil
idade de 
horário. 
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Instrucion
al 1 

Realizaç
ão de 
movimen
tos da 
maneira 
errada 
por falta 
de 
conheci
mento. 

Orientação 
de um 
treinador 
capacitado 
durante as 
atividades 
dos 
jogadores. 

- Afasta 

mento por 
lesões; 
 

- Cair 
realizando 
o 
exercício;  

-Machu- 
car-se; 
 

-Lesões 

Compromet
imento da 
qualidade e 
segurança 
do 
exercício. 

- Realizar 
as 
atividades 
com sob a 
observação 
de um 
orientador 
capacitado; 
 

- Manter 
acompanha
mento 
médico 
frequente; 
 

- Não 
ultrapassar 
o limite do 
corpo após 
a exaustão 
dos 
membros 
inferiores;  

Custo  

Instrucion
al 2 

Realizaç
ão de 
atividade
s com 
equipam
entos 
errados. 

Orientação 
sobre o 
uso dos  
equipamen
tos 
corretos. 

- Afasta 

mento por 
lesões; 
 

- Cair 
realizando 
o 
exercício; 

-Machu- 
car-se; 
 

-Lesões 

Compromet
imento da 
qualidade e 
segurança 
do 
exercício. 

- Utilizar 
equipament
os que 
auxiliam na 
minimizaçã
o dos 
desgastes 
no corpo.  

Custo 

Organiza
cional 

Falta de 
equipam
ento de 
proteção 
para 
todos os 
jogadore
s. 

Jogador 
protegido. 

Ter que 
parar a 
atividade 
após 
sofrer um 
acidente. 

-Machu- 
car-se; 
 

-Lesões 

Compromet
imento da 
qualidade e 
segurança 
do 
exercício. 

Disponibiliz
ar 
equipament
o de 
proteção 
individual 
completo 
para o 
contingente 
de 
jogadores 
do time. 

Custo 

Operacio
nal 

Ritmo 
intenso 
das 
atividade

Hiatos 
maiores 
entre as 
atividades, 

Ter que 
parar a 
atividade 
por dores 

- Dores; 
 

- 
Lesões. 

Pausas 
durante as 
atividades. 

- Realizar 
hiatos 
maiores 
entre as 

Custo 
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s. para uma 
melhor 
recuperaçã
o 

ou 
exaustão. 

atividades; 
 

- Realizar 
mais 
atividades 
variadas 
para evitar 
forçar 
pontos 
específicos 
durante os 
treinos; 
 

- Treino 
customizad
o para 
cada 
jogador; 
 

- Utilizar 
equipament
os que 
auxiliam na 
minimizaçã
o dos 
desgastes 
no corpo. 

Psicosso
cial 

Pressão 
constant
e por 
melhoria 
sob o 
jogador. 

Jogador 
psicologica
mente 
bem. 

Não 
acompanh
ar 
corretame
nte as 
atividades. 

- 
Acidenta
r-se 

Lentidão na 
execução 
das 
atividades 
ou a 
excesso 
prejudicial 
de esforço 
ao realizar 
as 
atividades. 

- 
Acompanh
amento 
psicológico 
individual; 
 

- Treino 
customizad
o para 
cada 
jogador. 
 

- Utilizar 
equipament
os que 
auxiliam na 
minimizaçã
o dos 
desgastes 
no corpo. 

Custo 

Fonte: O autor. 
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3.5. Formulação do problema 

 

Através dessa análise dos problemas encontrados na tarefa (sete problemas 

em sete categorias)  melhorias serão propostas, predominando a importância nos 

problemas destacados pela tabela GUT, em ordem do maior para o menor valor 

determinado nessa tabela: “ritmo intenso das atividades”, em seguida “uso frequente 

da chuteira sem manutenção / proliferação de organismos no interior do calçado” 

seguido por “realização de movimentos da maneira errada por falta de 

conhecimento”, “realização de atividades com equipamentos errados” e “pressão 

constante por melhoria sob o jogador”. Além disso, desconsiderando problemas 

encontrados que não cabe a este projeto resolver, como: “buracos, desníveis e 

detritos em campo”, “sol intenso”. e “falta de equipamentos de proteção pessoal para 

todos os jogadores”. 

 

3.6. Sugestões preliminares de melhoria 

 

De acordo com as observações feitas anteriormente, pode-se chegar a 

algumas sugestões de melhoria, separadas em dois grupos, o primeiro é dos 

problemas os quais não cabem o projeto resolver, o segundo problema inerente ao 

projeto. 

 

a) Sugestões de melhorias de problemas fora do contexto do projeto. 

● Realizar manutenções e limpezas frequentemente no campo de futebol 

varia pela frequência que ele é utilizado; 

● Utilizar protetor solar durante as atividades sob o sol; 

● Se possível, realizar as atividades do futebol em horários que não 

sejam de pico de radiação solar, caso não seja possível, utilizar 

protetor solar; 

● Disponibilizar aos jogadores o equipamento completo recomendado 

para a utilização durante treinos e jogos de futebol; 

 

b) Sugestão de melhoria de problemas inerentes ao projeto. 



52 
 

● Realizar as atividades sob a observação e consultoria de um 

profissional capacitado a treinar os jogadores; 

● Manter acompanhamento com médico e fisioterápico constante para a 

detecção dos possíveis desgastes sofridos pela prática do esporte e 

prevenir futuras lesões; 

● Alternar constantemente as chuteiras que são utilizadas para as 

atividades; 

● Priorizar os equipamentos de proteção pessoal pelo conforto ao utilizá-

los; 

● Realizar hiatos suficientes entre as atividades para a devida 

recuperação; 

● Montar treinos com movimentação variada, que distribua igualmente o 

esforço no corpo do jogador e com menos repetição; 

● Treino customizado aos níveis dos jogadores presentes no time para 

evitar esforço excessivo e prejudicial;  

● Evitar esforços que passem do limite suportado pelos músculos; 

● Caso necessário, utilizar uma palmilha dentro da chuteira para 

aprimorar parcialmente o conforto e o amortecimento de impactos. 

● Realizar acompanhamento psicológico individual, caso haja 

necessidade. 

 

Visto que essas sugestões de melhorias são possíveis soluções de 

problemas com resultados em longo prazo, devido ao número de times, jogadores e 

praticantes de diferentes níveis, e de se tratarem de mudanças em questões de uma 

cultura comportamental já presente e estruturada há muito tempo em toda a as 

relações do esporte.  
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O projeto terá uma abordagem direta nas consequências desses problemas, 

que são as lesões sofridas pelos jogadores durante as atividades. 

E assim promover soluções de melhoria em curto prazo que reduza a 

incidência dessas lesões através do equipamento de proteção individual mais 

utilizado e essencial para a prática do esporte pelos jogadores de futebol, a chuteira. 

 

4.  DIAGNOSE ERGONÔMICA 

 
Em ordem de buscar soluções para os problemas encontrados, através de 

uma imersão nas atividades de treinos e jogos de diferentes times e com o auxílio de 

verbalizações e entrevistas foram analisadas as características das atividades que 

eram realizadas, o ambiente no entorno dos jogadores e as movimentações 

específicas mais comuns realizadas por esses jogadores. E posteriormente foi 

levantada dada de similares diretos e indiretos a chuteira de futebol. 
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4.1. Análise da tarefa 

 

Foram analisados treinos, amistosos e jogos de campeonato de 

primeira etapa para compreender melhor as interações do futebol e as 

relações entre os jogadores-usuários e o calçado especializado para a prática 

do futebol de campo. 

 
4.1.1. Análise dos treinos 

 

No total foram analisados seis treinos, sendo esses dois da Atlética de Artes e 

Comunicação Social da UFF (Universidade Federal Fluminense) e quatro da 

Associação Atlética de Relações Internacionais, também da UFF. 

 Durante as análises dos treinos foi observado que a organização das 

atividades possuía o mesmo padrão: durante a primeira etapa os jogadores se 

reuniam para conversar com o (a) técnico (a) e realizavam alongamentos, na 

segunda etapa os jogadores realizavam treinos rápidos que simulam situações 

presentes em jogos de futebol, sob a supervisão do (a) treinador (a) e durante a 

terceira etapa o (a) técnico (a) separava os jogadores em dois times em um jogo-

treino. 

 

4.1.1.1. A primeira etapa 

 

No começo da primeira etapa os jogadores trocavam os calçados e 

colocavam os equipamentos pessoais para a realização do esporte, realizavam os 

alongamentos exigidos por parte do (a) treinador (a), os alongamentos mais 

frequentes e presentes nos treinos das duas equipes analisadas eram nos membros 

inferiores, quadríceps e panturrilha e alongamentos para a coluna.  
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Figura 14 - Jogadores colocando os equipamentos pessoais para realizarem as atividades. 

Fonte: O autor. 

 
4.1.1.2. A segunda etapa 

 

Durante a segunda etapa dos treinos analisados acontecem treinos 

preliminares de simulações de situações de jogos de futebol, há uma grande 

diversidade nesses treinos, que varia dependendo da análise do(a) treinador(a), que 

passa esse tipo de exercício para suprir alguns pontos fracos dos jogadores e treinar 

estratégias a serem usadas em situações de jogos oficiais. 

 Durante as análises dos treinos foi percebido maior frequência de dois desses 

treinos preliminares, que são usados como aquecimento para as próximas 

atividades da segunda e da terceira etapa dos treinos, o treino chamado de 

“bobinho” e o outro com foco em chutes ao gol, normalmente.  

 O primeiro treino preliminar, o “bobinho”, se foca em aprimorar passes e 

decisões rápidas por parte dos jogadores que se organizam em roda, onde os 

jogadores nas extremidades dessa roda evitam através de passes entre eles que o 

jogador no centro recupere a bola. Durante esses treinos foi analisado que os 

jogadores realizam a os passes entre si, na maioria das vezes, utilizando a parte 

côncava e interior do pé, buscando assim maior precisão nos passes, segundo 

algum dos jogadores que foram analisados durante as atividades. 
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Figura 15 - Jogadores realizado o treino preliminar, chamado de “bobinho”. 

Fonte: O autor. 

 
O segundo treino mais frequente que foi analisado, que também se trata de 

um exercício preliminar, possui o foco em treinar os passes rápidos e domínio de 

bola entre os jogadores e a precisão do chute direto ao gol. Os jogadores formam 

uma fila e o primeiro da fila, que está com a bola chuta a bola em direção à 

treinadora mais a frente que retorna com um passe ao jogador que deve chutar em 

direção ao gol, evitando o goleiro e marcando e assim o mesmo jogador retorna ao 

final da fila, realizando a mesma atividade consecutivas vezes. 

 Durante esse treino é possível observar claramente a constante modificação 

na velocidade e direção do jogador, por exemplo, enquanto caminha em direção à 

treinadora logo após chutar a bola a ela e após a treinadora chutar a bola mais à 

frente o jogador entra em arrancada para alcançar a bola e concluir a tarefa. 

 
Figura 16 - Jogador realizando uma arrancada para alcançar a bola durante o treino de 

“chute a gol”. 
Fonte: O autor. 

 

Após esses treinos preliminares da segunda etapa são realizados os treinos 

específicos, são exercitados alguns grupos de movimentos e formações estratégicas 

propostas pelo técnico/treinador de forma repetitiva, que divide os jogadores em dois 

grupos, um que realizará a estratégia proposta pelo treinador, sendo ela defensiva 
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ou ofensiva, e o outro grupo tentará buscar um método de impedir que essa 

estratégia seja executada. É durante essa etapa que os jogadores praticam a maior 

quantidade de movimentos que serão utilizados durante futuros jogos. 

É durante esse momento que ocorre o maior índice de movimentação por 

parte dos jogadores, pois todos estão em constante movimentação, intensa e 

repetitiva para aperfeiçoar os movimentos, durante toda essa etapa, que representa 

a maior porção de tempo do treinamento, por volta de 35 minutos a 1 hora e 20 

minutos, variando dependendo do tempo geral do treinamento que varia de 1 hora a 

duas horas. 

O treino mais comum observado nessa etapa se trata de um grupo de treinos 

ofensivos, onde o time a realizar a estratégia proposta avança em direção ao gol 

adversário se utilizando da sequência de passes e o posicionamento em campo 

específico ditado pelo treinador e guiado pelo mesmo e comissão técnica.  

Durante essa atividade os jogadores permanecem correndo ou realizando 

arrancadas, enquanto guia a bola ou não, por parte majoritária do tempo da 

atividade. 

 
Figura 17 - Jogadores realizando treino de movimentação ofensiva coordenada. 

Fonte: O autor. 
 

Após o fim dessa etapa os jogadores já estão fisicamente desgastados e 

exaustos, como relatados pelos mesmos. Durante uma conversa com os jogadores 

das atléticas, entre o fim da segunda etapa e o começo da terceira etapa, foi comum 

a ocorrência dos mesmos relatarem estar sentindo dores em pontos específicos a 

cada indivíduo, aos quais essas dores são ocorrentes durante a prática das 

atividades. 
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4.1.1.3. A Terceira etapa 

 
A terceira etapa e última dos treinos sempre se caracterizam por um jogo que 

geralmente o (a) treinador (a) divide os jogadores em dois times e alguns jogadores 

ficam na reserva para alternar a posição dos jogadores entre os dois times, a 

atividade é realizada sob supervisão do técnico responsável do time que além de 

realizar as trocas entre os reservas e os jogadores do time, coordena algumas ações 

dos jogadores para corrigir falhas na estratégia em jogo. 

Em um dos treinos ao invés de ocorrer um jogo treino entre os jogadores do 

mesmo time ocorreu um amistoso entre a Atlética de Artes e Comunicação Social e 

a Associação Atletica Pio Orlando, sob supervisão dos dois técnicos dos times e 

sem pausas durante o jogo por parte dos treinadores, fazendo com que o jogo 

demorasse mais tempo e exigisse mais do corpo dos jogadores. 

Durante essa etapa há maior ocorrência de variações de movimentações e 

maior esforço físico por parte dos jogadores como observado na Figura 17, em que 

o jogador A está em posição de arrancada para se posicionar, o jogador B, em uma 

corrida de baixa intensidade, avançando com a bola e o jogador C caminhando após 

realizar uma arrancada.  

 
Figura 18 - Jogadores realizando movimentações diferentes. 

Fonte: O autor. 

 
Além disso, também é a maior incidência de lesões, sendo elas por 

encontrões com outros jogadores ou por exaustão, durante essa etapa é comum do 

treinador retirar jogadores de campo que julgue que não tem condições físicas para 

continuar realizando as atividades. Durante os entroncamentos entre os jogadores, 

movimentos esses feitos em disputas de bola, jogadores forçam os pés contra o solo 

para buscar estabilidade. 
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Figura 19 - Encontrão entre jogadores. 

Fonte: O autor. 

 
Após o jogo treino, o técnico/treinador reune o time para passar as suas 

últimas orientações e adereçar os erros cometidos individualmente por cada jogador 

para a correção em futuros treinos.  

 
Figura 20 - Treinadora conversando com o time após os treinos. 

Fonte: O autor. 
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4.1.2. Análise dos jogos 

 

Além dos treinos foram analisados dois jogos do campeonato entre atléticas 

da Universidade Federal Fluminense, o primeiro entre a Associação Atlética de 

Economia e a Associação Atlética de Educação Física e o segundo jogo analisado 

foi entre a Associação Atlética Pio Orlando e Associação de Niterói Atlética Três de 

Agosto. As duas partidas tiveram no total dois tempos de 45 minutos com pausa 

entre os tempos de 15 minutos. 

 Durante os jogos é comum maior variação de movimentações por parte dos 

jogadores, pois numa situação de jogo um time enfrenta outro o qual geralmente não 

conhece as estratégias que vão adotar, fazendo com que cada jogador, 

individualmente, esteja constantemente em posições que deve tomar uma decisão 

rápida para mudar o meio de alcançar seu objetivo.  

Essa realidade de um jogo oficial torna toda essa movimentação muito mais 

intensa e acabam forçando mais os componentes do corpo em um menor tempo, em 

comparação com os treinos. 

Um exemplo é o ocorrido na Figura 20, o jogador em questão que está 

realizando o salto teve que fazer esse movimento para alcançar a bola com a 

cabeça e continuar esse passe a outro jogador mais a frente, pois o parceiro de time 

a frente que não conseguiu realizar com total precisão o chute devido a marcação do 

time adversário, como relatado pelo treinador do time em questão. 

 
Figura 21 - Jogador realizando um salto para dar continuidade a um passe aéreo de longa 

distância. 
Fonte: O autor. 

 

Durante os jogos foram observado e relatado pelos treinadores que é mais 

comum lesões que ocorreram por choques entre jogadores do que por desgaste dos 

componentes do corpo ou exaustão, pois as movimentações dos jogadores durante 

a atividade são mais intensas, os jogos possuem uma duração menor, há uma 
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pausa entre os tempos para a recuperação dos jogadores e normalmente nem todos 

os atletas do time estão em movimento, ocorrendo substituições frequentes para 

preservar os jogadores. 

 
4.2. Ambiência física da tarefa 

 
 O campo para a prática de futebol analisado possui 90 metros de 

comprimento por 45 metros de largura, porém campos de futebol em geral podem 

varia entre 90 a 120 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura, sempre 

com o solo de grama natural e a céu aberto. Sendo assim, exposto à temperatura, 

radiação solar, ventos e precipitação do local que encontra, variando sempre 

dependendo da época do ano e da hora do dia as quais as atividades são 

realizadas. 

 Os treinos e jogos analisados aconteciam preferencialmente em dias não 

chuvosos, em horários que fugissem de picos de radiação solares (onze horas da 

manhã até três da tarde) e durante o dia/tarde (horários que se encontra presente a 

iluminação solar), devidos o local não possuir iluminação artificial. 

 Os jogos e treinos analisados ocorreram no campus do Gragoatá da 

Universidade Federal Fluminense, localizado em Niterói-RJ. A cidade e 

consequentemente o campo que nela se encontra, possui uma temperatura média 

anual de 24ºC, com poucas variações dependendo da estação do ano e do tempo 

de incidência da luz solar. 

 
Figura 22 - Demonstração da variação de temperatura a qual os jogadores são submetidos 

em treinos ao longo do ano. 
Fonte: NOAA3 

 

                                            
3 Dispoível em: https://www.ncdc.noaa.gov/; acessado às: 14/09/2018 às 22:03. 
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Figura 23 - Demonstração da quantidade de horas na qual a luz solar se encontra presente. 

Fonte: NOAA4. 
 

Foi relatado por jogadores que os treinos podem ser desmarcados 

dependendo da intensidade da chuva no dia do treino ou no dia anterior, 

dependendo das condições do campo. Consequentemente em algumas épocas do 

ano a frequência dos treinamentos é reduzida dependendo da incidência da chuva. 

Sendo assim, as atividades são mais frequentes durante o meio do ano e menos 

incidentes no final/início do ano.  

 
 Caso ocorra uma interrupção na rotina de treinamento por condição climática 

é comum o treinador recomendar aos jogadores realizarem atividades possíveis de 

serem feitas em local fechado, principalmente atividades que auxiliam no 

desenvolvimento do condicionamento físico do atleta, como exercícios aeróbicos 

e/ou fortalecimento dos músculos, principalmente dos membros inferiores. 

 
Figura 24 - Representação da frequência e volume de chuvas que ocorrem em Niterói-RJ. 

Fonte: NOAA5. 

 

  

                                            
4 Dispoível em: https://www.ncdc.noaa.gov/; acessado às: 14/09/2018 às 22:03. 
5 Dispoível em: https://www.ncdc.noaa.gov/; acessado às: 14/09/2018 às 22:03. 
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4.3. Ambiência tecnológica da tarefa 

 
 Os equipamentos presentes durante as atividades do futebol de campo em 

geral são quatro bolas de futebol e duas travas como demarcação para os gols com 

redes, dispostas nas extremidades do campo. 

 
Figura 25 - Bola de futebol utilizada durante os treinos. 

Fonte: O autor. 
 

 
Figura 26 - Gol montado com a rede para a realização dos treinos e jogos de futebol. 

Fonte: O autor. 
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 Além disso, cada jogador presente durante as atividades está com os devidos 

equipamentos para a própria proteção dependendo da sua função no time, sendo 

esse fornecido pela instituição ou pertencendo ao jogador.  

 
Figura 27 - Goleiro com o equipamento pessoal completo. 

Fonte: O autor. 

 
Para o goleiro, comumente: uma camisa e um short específicos para a prática 

do esporte, um par de meias de cano alto, par de caneleiras cobertas pelas meias, 

chuteiras de futebol para campo e luvas especializadas para goleiros. Para os 

demais jogadores, comumente: uma camisa e um short específicos para a prática do 

futebol, um par de meias de cano alto, um par de caneleiras e um par de chuteiras 

com travas. 

 
Figura 28 - Jogador com o equipamento pessoal completo. 

Fonte: O autor. 
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4.4. Ambiência organizacional da tarefa 

  
 Os times analisados em geral possuíam a presença de um técnico/treinador, 

uma comissão técnica que varia entre um a cinco integrantes e de onze a vinte e 

três jogadores divididos entre suas funções: dois a três goleiros, quatro a oito 

zagueiros (jogadores defensivos que permanecem mais próximos ao gol do próprio 

time), quatro a oito meio campistas (jogadores que permanecem no meio campo e 

são a conexão entre o ataque e a defesa do time) e entre dois a  

Quatro atacantes (jogadores ofensivos cuja função é fazer o gol no time adversário). 

Porém partes desses jogadores ficam na reserva já que devido as regras só é 

permitido de sete a onze pessoas dentro de campo, sendo uma delas o goleiro. 

 As maiorias dos jogadores não costumam realizar as atividades dos treinos e 

jogos no tempo integral, durante os treinos e jogos-treinos, o coordenador das 

atividades costuma intercalar a atividade entre os jogadores, para que ocorram 

pequenos hiatos para os jogadores restaurarem evitarem forçar demais o corpo.  

Em jogos oficiais de campeonatos é mais comum que os treinos jogadores 

realizarem as atividades por tempo integral, isso pois a decisão durante a partida é 

inteira do técnico do time, que analisa o desempenho do jogador em campo durante 

essa partida e prioriza o desempenho do time inteiro durante todo o campeonato, 

para realizar a tomada de decisão, fazendo com que os jogadores titulares do time 

fiquem muito mais tempo em campo realizando as atividades. 

Cada time analisado possuía em média dezoito jogadores que participavam 

das atividades dos treinos e um (a) treinador (a) que supervisionava e coordenava 

as tácticas e os treinos a serem exercidos pelos jogadores. 
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4.5. Caracterização da tarefa 

 
 

 
Figura 29 - Infográfico contendo os aspectos da caracterização das tarefas do futebol de 

campo. 
Fonte: O autor.  
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4.6. Quadro de atividades e meios 

 

 
Figura 30 - Quadro relacionando os tipos de tarefas e os meios utilizados durante a prática 

do futebol de campo. 
Fonte: O autor. 
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4.7. Registro cursivo contínuo 

 
Duração média de um treino de futebol, sob a perspectiva de um jogador: 

duas horas. 

Jogador caminha até o campo de futebol, apoia a bolsa no chão do campo, 

senta no campo, retira da bolsa o meião, caneleira e a chuteira, retira do pé o 

calçado que está utilizando, coloca o mesmo calçado na bolsa, coloca o meião, 

coloca a caneleira por baixo do meião, coloca o par de chuteiras, amarra os 

cadarços das chuteiras, levanta, coloca a bolsa próxima a outras dos jogadores do 

mesmo time, se aproxima do (a) treinador (a), recebe as instruções do (a) treinador 

(a), o jogador realiza alongamentos para as costas, realiza alongamentos para os 

braços, realiza alongamentos para os membros inferiores. 

Após a concentração dos jogadores e os alongamentos, os jogadores 

começam a realização de atividades preliminares ao jogo treino ou amistoso, com o 

objetivo de simular situações em jogo e praticar as reações para esse tipo de 

cenário. Devido à diversidade desses treinos preliminares analisados serão 

relatados apenas os mais frequentes durante as análises. 

O treino mais comum durante essas análises foi o popularmente conhecido 

como “bobinho” que se trata de um jogador no meio tentando pegar a bola dos 

jogadores que estão à volta dele. 

Os jogadores organizam a formação em círculo, um jogador é selecionado 

como o “bobinho”, a bola começa com um dos jogadores que está no círculo, esse 

mesmo jogador toca a bola para outro, os toques entre os jogadores continuam para 

evitar que o jogador  do centro do círculo consiga alcançar a bola, o jogador do meio 

corre em direção da bola, o jogador do meio consegue dominar a bola com o pé, o 

mesmo toca para outro jogador do círculo, o jogador que perdeu a bola vai para o 

meio do círculo substituindo o “bobinho” anterior.  

O segundo treino mais comum a ser analisado foi o quê consiste em praticar 

a técnica de finalizar uma jogada com o gol, os jogadores treinavam passes curtos e 

o chute a gol contra o goleiro fazendo a defesa.  

 Os jogadores realizam a formação combinada, os jogadores formam uma fila 

em linha reta, o goleiro fica em posição no gol, o(a) treinador(a) fica entre o goleiro e 

a fila, o jogador mais à frente da linha recebe a bola, o mesmo toca para o(a) 

treinador(a), o(a) treinador(a) posiciona a bola mais a frente para o mesmo jogador, 
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o jogador realiza um arrancada em direção a bola, o jogador chuta a bola em direção 

ao gol, o goleiro tenta alcançar a bola, o jogador volta para o final da fila, o goleiro se 

reposiciona. 

Após o treino preliminar, começa o treino específico que visa treinar situações 

reais em jogo de forma específica de forma repetitiva para o aperfeiçoamento. 

O técnico separa os jogadores em grupos, um para quem realizará a 

estratégia proposta e o outro que reagirá, o treinador explica a formação e os passos 

que cada indivíduo deve seguir, os jogadores entram em formação, os jogadores do 

grupo ofensivo se deslocam, correndo ou realizando uma arrancada, até o ponto que 

entram em interação com o grupo ofensivo, executam a estratégia proposta, com 

dribles, passes e outros movimentos específicos apontados pelo treinador, 

conseguem transpor pela defesa e a bola chutada em direção ao gol, finalizando a 

primeira tentativa. Após isso, essa movimentação é repetida em sequência até 

segunda ordem do treinador que alternam os grupos, dependendo do tipo de 

atividade.  

Geralmente a última parte do treino de futebol se trata de um jogo treino ou 

um amistoso entre times. 

Os jogadores caminham para se reunir com o (a) treinador (a), recebem as 

orientações, os jogadores entram nas devidas posições de jogo, o capitão de cada 

time decidem quem começa com a bola com o juiz da partida, os jogadores, exceto 

os goleiros, realizam movimentações com mudança de velocidade e direção 

constante durante um tempo (o tempo pode variar entre vinte e cinco a quarenta e 

cinco minutos), jogadores realizam uma pausa entre cinco e quinze minutos, 

recebem as orientações do(a) treinador(a), alguns jogadores são substituídos, os 

jogadores dos dois times voltam a campo, continuam as atividade durante o 

segundo tempo (de mesma duração do primeiro tempo), ao terminar o jogo saem do 

campo, recebem os conselhos finais do(a) treinador(a), se aproximam das próprias 

bolsas, o jogador desamarra as chuteiras, retira as mesmas do pé, retira as 

caneleiras, descalça os meiões, guarda os equipamentos na bolsa, retira outro 

calçado da bolsa e coloca esse mesmo calçado. 
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4.8. Registro da atividade 

 

Tabela 03 - Tabela de atividades 

Caminhar 

 
Figura 31 - Jogador caminhando durante o jogo. 

Fonte: O autor. 

Correr 

 
Figura 32 - Jogador 

correndo. 
Fonte: O autor. 

 

 
Figura 33 - Começando a 

atividade da corrida. 
Fonte: O autor. 

 

 
Figura 34 - Correndo 

com a bola. 
Fonte: O autor. 

Realizar uma 
arrancada 

 
Figura 35 - Jogador 

iniciando uma 
arrancada. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 36 - Jogador realizando uma arrancada. 

Fonte: O autor. 
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Colocar/retirar 
meia 

 
Figura 37- Jogador 
colocando a meia. 

Fonte: O autor. 
 

Figura 38 - Jogador retirando a meia. 
Fonte: O autor. 

Colocar/retirar 
a chuteira 

 

 
Figura 39 - Jogador 

colocando a chuteira. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 40 - Jogador retirando a chuteira. 

Fonte: O autor. 

Amarrar/Desam
arrar os 
cadarços 

 
Figura 41 - Jogador 

amarrando a chuteira. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 42 - Jogador desamarrando a chuteira. 

Fonte: O autor. 
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Chutar no gol 

 
Figura 43 - Jogador 
realizando um chute 

direto ao gol enquanto 
corre. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 44 - Jogador chutando direto ao gol próximo 

ao goleiro. 
Fonte: O autor. 

Realizar um 
passe 

 
Figura 45 - Jogador 
realizando um passe 

curto. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 46 - Jogador 
realizando um passe 

longo. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 47 - Jogador 
realizando um passe 

curto após uma 
arrancada. 

Fonte: O autor. 

“Dominar” a 
bola 

 
Figura 48 - Jogador 
dominando a bola 

durante uma corrida. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 49 - Jogador 

dominando uma bola 
aérea. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 50 - Jogador salta 

para alcançar a bola 
aérea. 

Fonte: O autor. 
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Driblar outro 
jogador 

 
Figura 51 - Jogador 
afastando a bola do 

jogador do time 
adversário. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 52 - Jogador 
driblando o jogador 

enquanto corre. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 53 - Jogador 
direcionando a bola. 

Fonte: O autor. 

Realizar um 
arremesso 
lateral 

 
Figura 54 - Jogador realizando um arremesso lateral com as mãos. 

Fonte: O autor. 

Realizar um 
escanteio/pênal
ti/falta 

 
Figura 55 - Jogador 

realizando uma 
cobrança de falta. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 56 - Jogador realizando um escanteio. 

Fonte: O autor. 

Realizar 
entroncamento 
contra outro 
jogador 

 
Figura 57 - Entroncamento entre dois jogadores de times opostos. 

Fonte: O autor. 
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Chamar 
atenção de 
outro jogador 

 
Figura 58 - Jogador levantando os braços para chamar atenção do jogador do 

mesmo time que está com a bola. 
Fonte: O autor. 

Fonte: O autor. 
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4.9. Tabela de assunção postural 

 

Tabela 04 - Tabela de assunção postural do tronco. 

Tronco 

 
Figura 59 - Tronco ereto. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 60 -Tronco 

levemente inclinado. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 61 - Tronco inclinado. 

Fonte: O autor. 

Fonte: O autor. 
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Tabela 05 - Tabela de assunção postural das pernas. 

Pernas 

 
Figura 62 - Perna esquerda 
flexionada e perna direita 

esticada durante uma 
corrida. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 63 - As duas pernas 

flexionadas. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 64 - Perna direita 

flexionada e perna esquerda 
esticada durante uma 

corrida. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 65 - Perna flexionada 

inclinada para chutar. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 66 - Pernas 

levemente flexionadas para 
chutar. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 67 - Pernas em 

posição de corrida enquanto 
guia a bola. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 68 - Pernas 

flexionadas para o chute 
durante a arrancada. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 69 - Pernas levemente flexionadas, perna direita 

para cima durante um salto. 
Fonte: O autor 

. 
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Fonte: O autor. 

Tabela 06 - Tabela de assunção postural dos pés. 

Pé 

 
Figura 70 - Pé direito 

apoiado no chão durante a 
caminhada. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 71 - Os dois pés 

apoiados no chão durante a 
caminhada. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 72 - Pé esquerdo 

apoiado no chão e pé direito 
com a ponta apoiada no 

chão durante uma 
caminhada. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 73 - Salto, com o pé 

direito paralelo ao chão 
durante uma arrancada. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 74 - Pé direito 

apoiado no chão durante 
uma arrancada. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 75 - Salto, com o pé 
esquerdo paralelo ao chão 

durante uma arrancada. 
Fonte: O autor. 

Fonte: O autor. 
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Tabela 07 - Tabela de assunção postural das mãos. 

Mãos 

 
Figura 76 - Mão em pinça 
(pega fina), amarrando o 

cadarço. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 77 - Mão em pinça 

(pega fina), calçando a 
chuteira. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 78 - Pega grossa, 

retirando a chuteira. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 79 - Mão em pinça 
(pega fina), colocando a 

meia. 
Fonte: O autor. 

 
Figura 80 - Mão em pinça (pega fina), retirando a meia. 

Fonte: O autor. 

Fonte: O autor. 
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4.10. Registro diacrônico de frequência temporal do evento em gráficos 

(duração de uma partida de dois tempos de 45 minutos) 

 

 
Figura 81 - Gráfico do registro diacrônico de frequência temporal do evento da posição do 

tronco. 
Fonte: O autor 
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Figura 82 - Gráfico do registro diacrônico de frequência temporal do evento da posição das 

pernas. 
Fonte: O autor 
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Figura 83 - Gráfico do registro diacrônico de frequência temporal do evento da posição dos 

pés. 
Fonte: O autor 
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4.11. Resultado de entrevistas com jogadores 

 
Ao longo das análises foram realizadas entrevistas com alguns jogadores 

para conhecer melhor sobre a interação dos jogadores com a chuteira, suas 

frustrações e os problemas do equipamento sob a perspectiva do atleta. 

Foram selecionadas cinco entrevistas que destacaram as interações e 

ocorrências mais problemáticas e frequentes, as entrevistas podem ser conferidas 

no ANEXO I. 

Em todas as entrevistas realizadas os jogadores relataram já terem sofrido 

alguma lesão. Na maior parte das entrevistas realizadas foi relatado pelos jogadores 

que eles já sofreram lesões durante os treinos, onde apenas metade das lesões 

relatadas aconteceu por algum choque com outro jogador. 

A maior parte dos entrevistados relatou que o incômodo mais comum com a 

utilização de uma chuteira é o calçado muito justo, principalmente na área dos 

dedos. E a maior parte dos jogadores entrevistados realiza manutenção na sua 

chuteira depois de um mês de uso contínuo. 

 

4.12. Levantamento de dados 

 
Foram levantados alguns dados pertinentes para a conceituação e o decorrer 

do projeto: Uma análise de algumas chuteiras para futebol de campo presentes 

atualmente com diferentes características, uma observação de calçados de outros 

esportes que possuem semelhanças com o abordado pelo projeto e uma análise 

geral dos materiais mais utilizados na confecção das chuteiras atualmente no 

mercado e suas características. 
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4.12.1. Similares Diretos 

 
Foram selecionados cinco similares de chuteira de futebol de campo que 

foram marcos em inovação, trouxeram novas tecnologias ao mercado e possuem 

características únicas e variadas entre os modelos. 

 

A) Adidas Copa Mundial 

 

O modelo Adidas Copa Mundial foi o marco que definiu o rumo que as 

chuteiras modernas deveriam seguir, com seu lançamento para a copa mundial de 

1954 e após ser um fator essencial para a vitória da seleção alemã nesse ano, se 

tornou referência em quais aspectos deveriam ser focados e quais deveriam ser 

abandonados, a principal inovação foi à utilização de materiais mais leves e 

flexíveis. 

 
Figura 84 - Adidas Copa Mundial. 

Fonte: Adidas6. 
 

● Fabricante: Adidas; 

● Sistema de fixação: cadarços; 

● Cabedal: couro de canguru; 

● Solado e travas: borracha; 

● Palmilha: EVA; 

● Peso: 331 gramas. 

 A utilização do couro de canguru além de tornar o calçado mais leve em 

comparação com um de couro bovino tradicional também é um material mais flexível 

e com poros maiores que permite uma melhor transpiração, além disso, uma grande 
                                            
6 Disponível em: http://www.adidas.com/; acessado em: 26/08/2018 às 23:02. 
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inovação foi a inserção de estofados em alguns pontos do calçado para maior 

proteção dos pés a impactos. 

 Outra tecnologia desse calçado foi a utilização de costuras duplas na caixa 

dos dedos do pé, para criar deformações e aumentar o atrito no impacto da chuteira 

com a bola, para criar uma pequena rotação e assim dar uma melhor precisão para 

os chutes.  

 A sola de borracha além de garantir uma flexibilidade maior para a 

movimentação do pé, devido às características desse material, também surtiu um 

efeito despropositado ao calçado, um melhor amortecimento de impactos das 

movimentações, devido à sola se deformar levemente aos pressioná-la com o pé 

contra o chão. 

 

B) Nike MagistaObra II 

 

O magista foi o primeiro modelo a trazer as texturas ao material do cabedal 

de material sintético da chuteira, o modelo foi concebido após uma pesquisa que 

analisou os chutes de jogadores profissionais em mapas de calor ao redor do pé e 

propôs um mecanismo de garantir maior velocidade através de uma pressão maior 

do chute através do mecanismo que trás relevos em pontos específicos analisados 

nesse mapa de calor.  

 
Figura 85 - Nike Magista II 

Fonte: Nike7. 
 

● Fabricante: Nike; 

● Sistema de fixação: cadarços; 

● Cabedal: Microfibra de couro; 

                                            
7 Disponível em: http://www.nike.com/; acessado em: 26/08/2018 às 22:14. 
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● Travas: TPU (termoplástico poliuretano); 

● Palmilha: EVA; 

● Peso: 212 gramas. 

 
 Outras inovações da linha magista foram: tornar a chuteira em um calçado de 

cano alto, garantindo proteção até a altura do tornozelo e buscar uma alternativa 

para os ilhóses de materiais rígidos, se utilizando apenas de fios de nylon e poliéster 

para o sistema de amarração, tudo isso, num cabedal de material inteiramente 

sintético, que é mais leve que os couros de origem animal. 

 

C) Adidas Predator 18+ 

 

A primeira chuteira linha predator foi o primeiro modelo desse tipo de calçado 

a não conter cadarços, devido a utilização de um tecido desenvolvido e de uso 

exclusivo da Adidas, o “primeknit”, o tecido possui elastano o suficiente para ser 

elástico, mas sendo resistente o suficiente para não criar instabilidades nas 

movimentações mais bruscas. 

 
Figura 86 - Adidas Predator 18+. 

Fonte Adidas8. 
 

Fabricante: Adidas; 
Sistema de amarração: tecido elástico; 
Cabedal: microfibra de poliuretano e primeknit; 

Travas: TPU (poliuretano termoplástico); 

Palmilha: EVA; 

Peso: 233 gramas. 

 
 Essas substituições do cadarço pelo tecido flexível trouxeram tanto aspectos 

                                            
8 Disponível em: http://www.adidas.com/; acessado em: 26/08/2018 às 22:34. 
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positivos quanto negativos para o calçado. Por causa de o tecido ser mais fino que 

os convencionais e mais utilizados nesse tipo de calçado a transpiração se tornou 

muito mais fácil, principalmente no peito do pé, uma das áreas que tem um dos 

maiores aumentos de temperatura durante as atividades devido ao atrito com a bola.  

O segundo ponto positivo é o controle melhor sentido pelos usuários com a 

bola por causa do tecido ser mais fino, assim tendo uma camada menos acentuada 

entre o pé e a bola. 

Devido também a espessura menor do tecido que cerca a área do peito do pé 

a proteção aos impactos nessa área também foi diminuída, aumentando a abrasão 

na pele dessa área e o desgaste pelos impactos. 

 
D) Puma One 18.1 

 
O modelo One 18.1 se destacou por ser um dos modelos mais leves que se 

encontra no mercado, o primeiro a alcançar os 200 gramas, e se utilizando de couro 

de animal, devido a sua construção. 

 

Figura 87 - Puma One 18.1. 
Fonte: Puma9. 

 

Fabricante: Puma; 

Sistema de amarração: cadarços; 

Cabedal: Couro de canguru e tecido de elastano; 

Travas: Thermonylon; 

Palmilha: EVA; 

Peso: 200 gramas. 

 

O couro de canguru unido as texturas da pele de poliuretano utilizada como 

                                            
9 Disponível em: http://www.puma.com/; acessado em: 26/08/2018 às 21:31. 
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acabamento superficial do cabedal garantiram uma boa proteção aos impactos de 

chutes na bola e, além disso, o Puma One foi o primeiro modelo a trazer uma sala 

de travas com material misto, possuindo um material mais leve que o convencional 

preenchido por um material mais pesado e resistente para garantir estrutura as 

travas. 

 

E) Adidas Nemeziz 17.1 
 
O modelo Nemeziz foi o primeiro modelo de chuteira para futebol de campo 

que conseguiu minimizar o número de peças na construção do calçado, além te 

trazer vantagens na produção a simplificando, a minimização também tornou o 

calçado muito mais estável na distribuição de peso.  

 
Figura 88 - Adidas Nemeziz 17.1. 

Fonte: Adidas10. 
 

Fabricante: Adidas; 

Sistema de amarração: cadarços; 

Cabedal: Microfibra de Poliuretano (Tornison Tape); 

Travas: TPU (Poliuretano Termoplástico); 

Palmilha: TPU (Poliuretano Termoplástico); 

Peso: 215 gramas. 

 

  

                                            
10 Disponível em: http://www.adidas.com/; acessado em: 26/08/2018 às 22:44. 
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4.12.2. Similares Indiretos 

 

 Podem ser analisados três tipos de calçados para qual as atividades eles 

atendem tem similaridades com as atividades do futebol de campo. O primeiro 

calçado é a chuteira de futsal, devido às movimentações similares que os esportes 

possuem e, pois, possuir apenas uma diferença majoritária entre os calçados, que é 

o tipo de solo em qual cada um é posto. 

O segundo calçado é o de corrida, que possui também o intuito de proteger o 

pé, porém com maior foto em manter uma alta termoregulagem entre o ambiente 

interno do calçado e o ambiente externo, além de possuir um sistema para o 

amortecimento de impactos, a entressola. O terceiro calçado a ser analisado é o 

tênis para academia, ou trainers, que é um tênis bem similar aos de corrida, porém 

sua entressola possui maior resistência a grandes impactos ou pesos. 

 

4.12.2.1. Chuteira de futsal 

 

 A chuteira de futsal possui funções similares aos outros tipos de 

chuteiras, a diferença está na área de contato com o solo, enquanto para campos se 

utilizam travas para penetrar a grama e gerar tração, na de chuteira de futsal se 

encontra uma sola quase lisa com apenas ranhuras por causa da baixa necessidade 

de mecanismos de tração para esse tipo de solo e que contribuem na flexibilidade 

do calçado. 

 

Figura 89 - Adidas X 16.4. 
Fonte: Adidas11. 

 

                                            
11 Disponível em: http://www.adidas.com/; acessado em: 26/08/2018 às 20:08. 
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4.12.2.2. Tênis de corrida 

 

O tênis de corrida geralmente é um calçado menos rígido que uma chuteira, o 

pano feito de malha tem o foco em acolchoar e melhorar a transpiração no interior 

do calçado possui suportes para o calcanhar similares ao de chuteiras para campo, 

para que mantenha a estabilidade em corridas e alta intensidade (>7,0 m/s), a sola 

possui ranhuras mais pronunciadas que o modelo de chuteira de futsal para evitar 

escorregões e gerar maior tração nos possíveis solos o qual a corrida de resistência 

pode ser praticada. 

 
Figura 90 - Nike Pegasus 35. 

Fonte: Nike12. 
 

  

                                            
12 Disponível em: http://www.nike.com/; acessado em: 26/08/2018 às 20:02. 
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4.12.3.3. Tênis para academia (Trainers) 

 

Os trainers, ou tênis para academia, são calçados bem similares aos para 

corrida, o cabedal cumpre a mesma função, porém a entressola age de forma 

diferente, enquanto nos modelos para corrida eles servem para aliviar e distribuir a 

pressão na superfície do pé gerada por impactos repetitivos, nos trainers, a 

entressola tem sua forma para aliviar pressões geradas por pesos e impactos de 

maior intensidade. 

 
Figura 91 - Reebok ZPump Fusion 2. 

Fonte: Reebok13. 
 
 
  

                                            
13 Disponível em: http://www.reebok.com/; acessado em: 26/08/2018 às 20:32. 



91 
 

4.13. Quadro do diagnóstico ergonômico 

 

Tabela 08 - Quadro do diagnóstico ergonômico. 

Classe de 
Zonas/Subsistem
a 

Problema Exigências e 
Constrangimentos 
da Tarefa 

Avaliações e 
Opiniões 

Recomendações 

Zona biológica Uso frequente 
da chuteira sem 
manutenção / 
proliferação de 
organismos no 
interior do 
calçado. 

O uso constante 
do calçado sem 
manutenção gera 
um ambiente 
interno quente, 
úmido e com odor 
forte, fazendo com 
que o pé do 
usuário 
escorregue em 
contato com a 
chuteira. 

Além de 
interferências no 
movimento e 
odores, a 
proliferação de 
fungos e bactérias 
no calçado pode 
gerar patologias ao 
usuário.  
Durante as 
observações foi 
mais comum 
encontrar jogadores 
que realizam a 
limpeza das 
chuteiras com 
frequência 
insuficiente do que 
os que nunca 
realizaram.  

Buscar 
mecanismos que 
viabiliza a 
transpiração 
durante as 
atividades do 
futebol, mantendo 
o ambiente com 
uma troca maior 
de gases, que faz 
com que a 
umidade disperse 
com mais 
facilidade, e 
mantendo o 
calçado em boas 
condições para 
que a frequência 
de manutenção 
seja suficiente. 

Zona Instrucional Realização de 
movimentos da 
maneira errada 
por falta de 
conhecimento.  

A realização dos 
movimentos de 
maneira errada faz 
com que o 
praticante do 
esporte sofra um 
desgaste maior e 
aumenta a 
probabilidade de 
sofrer um 
estiramento 
muscular, uma 
ruptura no 
ligamento, entre 
outras 
consequências,  
durante a 
atividade, tendo 
que a interromper. 

Jogadores que 
realizam as 
atividades de 
maneira 
irresponsável ao 
próprio corpo 
aumentam 
consideravelmente 
a carga do trabalho 
que as atividades 
exigem e 
consequentemente 
a probabilidade de 
sofrer uma lesão 
por sobrecarga em 
um componente 
dos membros 
inferiores. 

Agregar um ou 
mais mecanismos 
no calçado que 
reduza os 
desgastes mais 
comuns sofridos 
pelos membros 
inferiores durante 
as atividades. 
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Zona operacional Ritmo intenso 
das atividades.  

O ritmo intenso 
das atividades 
pode acabar se 
desdobrando em 
um afastamento 
temporário ao 
jogador por causa 
de lesões sofridas. 
Esse afastamento 
influencia 
negativamente no 
desempenho do 
jogador ao 
retornar, pois 
predominantement
e os treinamentos 
têm como 
característica ter 
um padrão para 
todos os 
jogadores, 
tornando a 
readaptação mais 
custosa. 

Devido ao ritmo 
intenso e a 
frequência das 
atividades (treinos, 
preparação física e 
jogos oficiais e não 
oficiais), a rotina do 
jogador de futebol 
profissional exige 
muito, 
principalmente, dos 
membros inferiores. 
Fazendo com que 
pequenos fatores 
consigam criar um 
desequilíbrio nessa 
rotina que pode se 
desdobrar em uma 
lesão, como um 
hiato de 
recuperação mal 
realizado, entre 
outros. Fazendo 
com que o jogador 
seja afastado por 
conta dessa lesão 
temporariamente 
(ou 
permanentemente, 
dependendo do 
caso) e quando 
retornar haja uma 
queda no seu 
desempenho. 

Buscar formas de 
diminuir o esforço 
necessário para 
realizar as 
atividades através 
da chuteira, para 
que os hiatos de 
recuperação dos 
jogadores 
consigam ser 
suficientes, devido 
ao menor 
desgaste. 

Zona 
psicossocial 

Pressão 
constante por 
melhoria sob o 
jogador.  

A pressão 
constante por 
melhoria sob um 
jogador 
comumente geram 
situações 
desconfortáveis e 
possivelmente 
influenciam 
negativamente as 
atividades e no 
desempenho 
desse atleta. 

A pressão extra 
competitiva a 
margem de uma 
relação abusiva em 
alguns jogadores 
em suas relações 
com outros 
membros do time 
que pertence além 
de gerar 
constrangimentos e 
situações 
desconfortáveis 
gera duas 
consequências 

Com relação ao 
caso no qual o 
jogador realiza o 
“sobretreino”, 
forçando mais o 
próprio corpo e 
gerando mais 
desgaste, um 
mecanismo no 
calçado que 
reduza esse 
desgaste pode ser 
o suficiente para 
impedir do jogador 
sofrer uma lesão 
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mais comuns, a 
desmotivação para 
realizar essa 
atividades, ou um 
esforço além do 
recomendado, 
fazendo com que o 
atleta desgaste 
muito mais o 
próprio corpo. 

por causa de 
hiatos mal 
executados 
combinados com 
o treino excessivo, 
dependendo da 
situação individual 
do jogador. 

Fonte: O autor. 

 
 

5. Projetação Ergonômica 

 

 Durante a projetação foi realizada a conceituação do projeto, definindo a 

abordagem que a chuteira receberia, através dos requisitos a serem atendidos, 

analisados nas etapas anteriores e posteriormente definindo a forma e os 

mecanismos necessários para alcançar essa abordagem.   

 

5.1. Requisitos 

 
A partir das análises antes feitas foi possível chegar a algumas conclusões 

sobre aspectos importantes para o bom funcionamento de uma chuteira, que proteja 

o jogador de diversos impactos, mantenha o conforto durante as atividades e auxilie 

no desempenho do jogador em treinos e jogos. 

Garantir proteção no sentido de conter parcialmente os impactos diretos 

contra o pé dos jogadores contra outros jogadores, contra a abrasividade da bola e 

da movimentação, que atinge diretamente a superfície plantar e indiretamente os 

outros componentes dos membros inferiores, reduzindo o desgaste e a 

probabilidade do jogador sofrer uma lesão. 

Manter o conforto não minimizando irritações de interações com a bola ou 

com a chuteira e o pé do usuário, mantendo a temperatura interna do calçado 

regulada e com relação às atividades, reduzindo os desgastes consequentes de 

movimentações intensas e repetitivas. 

Auxiliar no desempenho do jogador com uma abordagem diferente das 

chuteiras convencionais. Não proporcionando características que melhore o 
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rendimento de forma direta durante a atividade, mas tendo características na 

chuteira que reduzam a incidência de lesões e exaustões nos componentes dos 

membros inferiores dos jogadores, permitindo que permaneçam por mais tempo em 

campo, em treinos e jogos para desenvolver suas habilidades no esporte e 

consequentemente aumentando seu desempenho em partidas. 

 

● A chuteira deve fornecer tração no solo de grama natural, utilizado para a 

prática do esporte. Mantendo a movimentação estável e segura para o 

jogador, diminuindo a incidência de deslizes e instabilidades;   

● O calçado deve proteger os pés do usuário, com materiais resistentes a 

abrasão e que abafe os impactos com outros jogadores e com a bola que 

ocorrem durante a partida e os treinos de futebol, porém sem isolar 

completamente a sensibilidade do pé do jogador, que é essencial para o 

controle de bola, mesmo que a proteção do pé seja priorizada; 

● A chuteira deve permitir a troca de gases entre o ambiente interno e externo 

para regular a temperatura interna do calçado e manter o ambiente interno 

seco por mais tempo de uso, prolongando o tempo necessário para a 

realização da manutenção no calçado; 

● O calçado deve possuir um mecanismo que amortece os impactos das 

movimentações constantes e repetitivas, provenientes de saltos, corridas, 

arrancadas, caminhadas e chutes; 

● A chuteira não deve possuir travas abaixo de pontos da superfície plantar 

referentes às interseções entre os metatarsos e as falanges, que são 

componentes ósseos do pé onde suas interseções são mais frágeis a 

aplicação de forças; 

● Possuir alguma característica no cabedal que forme atritos entre a bola e a 

chuteira, para ao chutar gerar uma leve rotação na bola, garantindo um 

melhor controle e precisão no chute. 
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5.2. Restrições 

 
Com relação às regras do jogo e às especificações dos equipamentos usados 

por jogadores de futebol a IFAB (International Football Association Board) e 

consequentemente a FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e a 

CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não possuem descrições ou proibições 

quanto o assunto é o calçado do jogador, é especificado apenas que o jogador 

utilize um calçado enquanto em campo. 

 Contudo é entendido que cada jogador de futebol possui diferentes 

condições, sendo seu histórico de alguma lesão que pode ter gerado sequelas para 

seu desempenho em jogo ou até mesmo a forma e dimensões do pé. 

● Diferentes formas, dimensões e pisadas as quais os pés dos jogadores 

apresentam; 

● Histórico de lesões de possíveis usuários. 
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5.3. Modelagem verbal 

 
A principal característica da chuteira de futebol de campo a ser projetada é a 

presença de uma entressola, um componente entre a sola com travas e o cabedal, 

como mecanismo que absorva os impactos das forças que retornam quando o pé 

aterrissa no solo, tendo nessa entressola um mecanismo que aumente a 

deformação, e consequentemente aumentando a quantidade de força amortecida, 

abaixo do calcanhar, que é a área que atinge o solo primeiro e também recebe a 

maior carga de força durante a movimentação.  

Além disso, deve ter uma sola com travas que possua a capacidade de gerar 

tração no campo de grama garantindo uma movimentação estável e impedindo 

deslizes, principalmente na parte frontal do pé a qual realiza o maior esforço durante 

as movimentações mais bruscas, as arrancadas. 

A configuração e disposição das travas na sola devem ser distribuídas de 

forma que não atinja as interseções ósseas do pé e distribua de forma homogênea a 

pressão dos impactos pela superfície plantar. 

Os materiais que formam os componentes da chuteira, a sola, entressola e o 

cabedal devem ser flexíveis para comportar os tipos de movimentação variados e a 

dilatação do pé que acontece durante a atividade e também resistentes para 

proteger o pé do jogador contra impactos diversos.  

O cabedal deve promover a passagem de ar entre o ambiente externo e 

interno do calçado, e conseguir externar a umidade do interior do calçado e assim 

não gerar ambiente propício para organismos que podem ser nocivos ao usuário.  

Todo esse conjunto deve ser uma chuteira de pisada neutra, que é a forma 

mais abrangente para calçados, que tenha foco em proteger os pés e outros 

componentes dos membros inferiores do jogador e garantir conforto durante as 

atividades. 
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5.4. Geração de alternativas 

 

Foram feitas duas gerações de alternativas ao todo, a primeira derivou as 

ideias selecionadas para o desenvolvimento do primeiro e do segundo mockup, 

onde os acertos e erros que proveram da validação desses dois mockup forneceram 

informação para a segunda geração de alternativas para a concepção da ideia 

definitiva do projeto. 

 

5.4.1. Geração de alternativas do primeiro mockup 

 
 Seguindo os requisitos e a modelagem verbal proposta para alcançar o 

melhor resultado para o projeto, foi iniciada a geração de ideais. O ponto de partida 

foi uma chuteira que envolvesse o pé completamente para uma proteção eficaz, mas 

sem possuir muitas camadas de tecido que impedissem a passagem de ar e com 

mecanismos que facilitassem essa troca de gases. Além disso, foi definido que 

haveria uma entressola entre a sola e o cabedal que teria a função de amortecer os 

impactos das movimentações. 
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Figura 92 - Primeira geração de alternativas. 
Fonte: O autor. 

 

 Todas as alternativas geradas nesta fase possuem uma entressola totalmente 

preenchida, com algum mecanismo que auxilie na flexão plantar para uma 

movimentação mais natural, além disso, os sistemas de amarração propostos foram 

cadarços, para maior liberdade de ajuste e maior intuitividade, ocultos ou por um 

tecido flexível ou por uma lingueta externa ajustada por velcro. Dessas alternativas 

geradas houve três destaques que passaram por avaliações.  
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A) Primeira Alternativa (1) 

 

Figura 93 - Primeira alternativa da primeira geração de alternativas. 
Fonte: O autor. 

  

A primeira alternativa se trata de uma chuteira onde a amarração é interna e tem a 

ponta do pé até o peito do pé livre de interferências e com poucas camadas de 

tecido, na altura do peito do pé apenas um tecido flexível para facilitar o resfriamento 

do ambiente interno do calçado nessa área, que é uma das que mais tem aumento 

de temperatura durante as atividades, devido ao atrito. E mais abaixo um tecido 

menos flexível, mais resistente e espesso, para proteger o pé de impactos contra 

outros jogadores e impactos repetitivos contra a bola. 

 As aberturas laterais, além de servirem para estender o alcance do cadarço, 

também são aberturas que facilitam a passagem de ar pela lateral, em um 

posicionamento que ajudaria a regular com maior intensidade a temperatura do 

calcanhar e do peito do pé e com menor intensidade, a ponta da chuteira. Além 

disso, para garantir mais rigidez à parte posterior do calçado foram colocadas três 

camadas do tecido menos flexível. 

 Para o amortecimento de impactos é proposto uma entressola inteiriça de 

material flexível acima da sola. Porém esse mecanismo tanto reduz a força de 

reação do solo contra o corpo do jogador, quanto reduz a força que o calçado atinge 

o solo, essa força que é necessária para fixar as travas da chuteira completamente 
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no solo, para compensar uma possível falta de tração foram propostas travas 

auxiliares menores e centralizadas na parte frontal da sola da chuteira. 

 

B) Segunda Alternativa (2) 

 

Figura 94 - Segunda alternativa da primeira geração de alternativas. 
Fonte: O autor. 

 

 A segunda alternativa é a que mais se difere das outras duas, devido a 

lingueta externa fixada por velcro nas laterais do cabedal, que esconde os cadarços 

abaixo. Também possui uma entressola para amortecer os impactos da 

movimentação e o mesmo modo de compensar a possível perda de tração que a 

primeira alternativa. 

A sola é separada em quatro peças de material pouco flexível, fazendo com 

que essa fenda seja pontos de flexão plantar, dando uma maior liberdade para que o 

pé tenha uma movimentação mais próxima de quando está sem o calçado. 

O calçado possui também uma camada de tecido extra na sua parte posterior 

e o cabedal inteiro foi idealizado para ser de material pouco flexível e mais 

resistente. 
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C) Terceira Alternativa (3) 

 

Figura 95 - Terceira alternativa da primeira geração de alternativas. 
Fonte: O autor. 

 

A terceira alternativa é bem similar a primeira alternativa em alguns aspectos, 

porém possuem suas variações, a principal é a entressola não ser inteiriça, com um 

formato em “zigue-zague” que estende por toda sua dimensão e forma cavidades 

que atravessam toda a peça. 

A segunda variação é que o suporte a rigidez da parte posterior da chuteira é 

uma peça unida a entressola e do mesmo material flexível que cobre externamente 

o cabedal. E a terceira e última variação é a que o tecido flexível ocupa menor 

espaço na área do cabedal, em comparação a primeira alternativa.  
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5.4.2. Avaliação e seleção das alternativas do primeiro mockup 

 
Para a avaliação das alternativas propostas foram selecionados seis aspectos que a 

alternativa escolhida deve compreender e servirão como quesitos para essa 

avaliação, esses aspectos são: Amortecimento, a presença e a relevância do 

sistema de amortecimento na alternativa. Termorregulagem não possuir muitos 

elementos que possam bloquear a passagem de ar para dentro do calçado. 

Estabilidade, se o calçado fornece algum tipo de mecanismo de suporte de 

estabilidade dos movimentos. Resistência a impactos, garantir proteção ao usuário 

contra os impactos com a bola e outros jogadores. Tração no movimento, 

capacidade de gerar uma movimentação estável no gramado.  

E por último, flexibilidade, o calçado deve garantir a flexibilidade do 

movimento do jogador.  A cada aspecto foi dado um peso que varia de um a cinco e 

foram dadas notas também de um a cinco para cada alternativa em cada aspecto. 

Tabela 09 - Avaliação e seleção das alternativas do primeiro mockup. 

Aspecto (Peso) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Amortecimento (5) 4 4 3 

Termorregulagem (4) 5 3 4 

Estabilidade (4) 3 4 3 

Resistência a impactos (3) 3 4 3 

Tração no movimento (3) 4 4 4 

Flexibilidade (2) 4 4 3 

Total 81 80 70 

Fonte: O autor. 

Duas alternativas se destacaram nessa avaliação, com a diferença de apenas 

um ponto, a primeira e a segunda. Por se tratarem de estilos diferentes de chuteiras, 

com mecanismos diferentes, dois mockups serão feitos, o primeiro a partir da 

alternativa de maior pontuação dessa seleção, e o segundo a partir de uma 

variação, feita posteriormente em outra geração de alternativas, da segunda 

alternativa. Os aspectos positivos dessas duas alternativas serão utilizados para 

futuras gerações de alternativas e assim aprimorar o formato desejado para o 

projeto.  



103 
 

5.4.3. Geração e seleção de alternativas do segundo mockup 

 

 A partir da geração de alternativas anteriores foi gerada algumas alternativas 

para melhorar os aspectos mais importantes na chuteira, o amortecimento, a 

termorregulagem e a estabilidade. 

 

 

Figura 96 - Geração de alternativas do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 A alternativa escolhida, em comparação com a anterior, possui espaços 

vazios na entressola abaixo do calcanhar para aumentar a deformação e o 

amortecimento, a ideia é possuir camada de tecidos mais finos em toda a extensão 

para a facilitação da passagem de ar e o suporte de estabilidade é uma peça do 

mesmo material e unido a entressola, diferente na alternativa anterior, que era de 

tecido.  
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Figura 97 - Alternativa selecionada do segundo mockup. 

Fonte: O autor. 
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5.4.4. Geração de alternativas do terceiro mockup 

 

 A partir das observações e análises do primeiro e segundo mockup, foram 

identificados alguns pontos positivos que devem ser mantidos durante as próximas 

gerações. A partir disso foram geradas algumas alternativas e três foram 

selecionadas para uma seleção mais detalhada. 

 

Figura 98 - Geração de alternativas do terceiro mockup. 
Fonte: O autor. 
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A) Primeira Alternativa 

 

 A primeira alternativa tem o objetivo de ser uma chuteira mais simplificada, 

com menos peças e menos camadas que geram relevos no exterior da chuteira e 

aumentam o peso. Dividido em duas partes, a frontal onde seria um tecido mais 

rígido e com textura, que com auxílio das costuras ajudam a gerar uma leve rotação 

na bola ao chutá-la, a outra parte é um tecido um pouco mais fino, flexível e mais 

facilitador para a passagem de ar.  

 A entressola como o amortecimento para o calçado com amortecimento em 

ondas para maior deformação e também passagem de ar para dentro da chuteira. 

Para compensar a redução na tração, por causa da entressola deformar e 

reduzir a força que faz fixar as travas no solo, a área de contato da face da trava que 

atinge o solo foi reduzida, em comparação com as travas anteriores, para aumentar 

a pressão que faz no solo e assim reduzindo a força necessária para fixar as travas 

no gramado. Outros mecanismos que auxiliam na tração são as travas auxiliares e 

menores mais ao meio da sola e as texturas na sola.  

Além disso, o suporte de rigidez do calcanhar é um contraforte interno entre 

as camadas do tecido posterior da chuteira. 
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Figura 99 - Primeira alternativa da geração de alternativas do terceiro mockup. 

Fonte: O autor. 
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B) Segunda Alternativa 

 

 Em comparação com a primeira alternativa, a segunda possui algumas 

semelhanças, porém com algumas variações, as principais são: O amortecimento 

em ondas apenas abaixo do calcanhar até a metade do pé, evitando se estender 

pela parte frontal do pé, O suporte de rigidez no calcanhar é um tecido duplo com 

costura interna, ao invés do contraforte interno da primeira alternativa. 

 E os cadarços são de amarrações internas com saída para a parte posterior 

do calçado, acima do calcanhar, deixando livre a área do peito do pé que é uma 

área comum no contato com a bola.  

 

Figura 100 - Segunda alternativa da geração de alternativas do terceiro mockup 
Fonte: O autor. 
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C) Terceira Alternativa 

 

 Os pontos diferenciais da terceira alternativa são: os cadarços parcialmente 

cobertos pelo tecido flexível posterior, o amortecimento é uma entressola inteiriça 

com as laterais mais altas para auxiliar a dar estrutura e rigidez a área do calcanhar 

e a sola é divida em três partes, onde a ponta do pé e abaixo do calcanhar são 

relevos com texturas que auxiliam na tração e na flexão plantar. 

 

 

Figura 101 - Terceira alternativa da geração de alternativas do terceiro mockup. 
Fonte: O autor. 
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5.4.5. Avaliação e seleção das alternativas do terceiro mockup 

 

Para a avaliação das alternativas propostas foram selecionados sete aspectos que a 

alternativa escolhida deve compreender e servirão como quesitos para essa 

avaliação, esses aspectos são: Amortecimento, a presença e a relevância do 

sistema de amortecimento na alternativa. Termorregulagem não possuir muitos 

elementos que possam bloquear a passagem de ar para dentro do calçado. 

Estabilidade, se o calçado fornece algum tipo de mecanismo de suporte de 

estabilidade dos movimentos. Resistência a impactos, garantir proteção ao usuário 

contra os impactos com a bola e outros jogadores. Tração no movimento, 

capacidade de gerar uma movimentação estável no gramado.  

Flexibilidade, o calçado deve garantir a flexibilidade do movimento do jogador. 

E por último, amarração, se tratando de fornecer ao usuário um sistema de 

amarração intuitivo e com facilidade para amarrar, desamarrar e customizar, e 

também que não atrapalhe durante as atividades.  

A cada aspecto foi dado um peso que varia de um a cinco e foram dadas 

notas também de um a cinco para cada alternativa em cada aspecto. 

 

Tabela 10 - Avaliação e seleção das alternativas do terceiro mockup. 

Aspecto (Peso) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Amortecimento (5) 4 5 3 

Termorregulagem (4) 5 4 4 

Estabilidade (4) 5 2 3 

Resistência a impactos (3) 4 4 4 

Tração no movimento (3) 5 4 4 

Flexibilidade (2) 4 3 4 

Sistema de amarração (2) 2 2 5 

Total 99 83 85 

Fonte: O autor. 
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A primeira alternativa se destacou no geral, como a que provavelmente 

atende aos requisitos e resolverá da melhor forma o projeto, porém em alguns 

aspectos específicos de outras alternativas se destacaram, com isso. Serão 

incorporados alguns desses aspectos destacados na tabela, que são o 

amortecimento da segunda alternativa, com o padrão de ondas transpassadas 

apenas abaixo do calcanhar e o sistema de amarração semicoberto da terceira 

alternativa.  

 

5.4.6. Alternativa escolhida do terceiro e quarto mockup 

 
Após a análise da avaliação das alternativas e propor a integração de 

mecanismos presentes nas outras alternativas, a ideia anterior foi desenvolvida até 

chegar no conceito final.  

 

 

 

Figura 102 - Ideação do terceiro e quarto mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 Após as alterações, a partir da alternativa anterior, a proposta é a entressola 

ter o padrão de onda intercalada abaixo apenas do calcanhar e do meio pé, parando 

antes da ponta do pé, onde a entressola é mais fina e pode gerar alguma 

instabilidade uma camada tão fina ter esses padrões internos, deixando muitos 

espaços vazios. 

E os cadarços estão na superfície externa do cabedal, porém cruzando 

internamente e por fora em áreas onde não há contato com a bola com frequência 

para evitar instabilidades o controle de bola, os cadarços devem ser do modelo flat 

para evitar causar incômodos por dentro da chuteira. 
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Figura 103 - Alternativa selecionada final 
Fonte: O autor. 
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5.5. Materiais 

 
 Pode ser observado um grupo bem limitado quanto se trata dos materiais 

para as chuteiras especializadas para a prática do futebol, isso se deve a 

característica funcional direta que a chuteira tem no esporte, pois diferente de outros 

esportes, há a necessidade maior quanto a proteção do pé e maior precisão nos 

chutes por causa da bola e para isso ao longo dos anos de evolução desse calçado 

foram delimitados alguns materiais que possuem os melhores resultados. Foram 

reunidos e analisados os materiais que comumente compõem as estruturas do 

cabedal e da sola dessas chuteiras. 

 

5.5.1. Microfibra de Couro (tecido para o cabedal) 

 

 

Figura 104 - Superfície de uma amostra do tecido microfibra de couro. 
Fonte: Waltery14. 

Com o nome completo de “couro reforçado por microfibras de poliuretano”, 

este material não possui nenhum componente de origem animal e em sua 

composição possui fibras de poliéster, poliamida e poliuretano. A superfície do tecido 

é semelhante a do couro animal só que mais uniforme e não possui poros e texturas. 

É considerado um tecido leve.  

Também em comparação com o couro animal, a microfibra de couro se 

demonstra mais resistentes aos impactos e abrasões e em calçados tendem a 

demorar menos tempo de uso para se adaptar às dimensões do usuário, porém tem 

                                            
14 Disponível em: https://walterychina.com/microfiber-leather/microfiber-for-footwear/; 

acessado às: 12/09/2018 às 21:08. 
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durabilidade inferior ao couro animal. Além disso, não possui a propriedade absorver 

líquidos, mantendo o ambiente interno do calçado seco e não propício ao 

crescimento de bactérias e fungos.  

Existem algumas variações da microfibra de couro que possuem poros feitos 

na sua superfície para auxiliar na passagem de ar, possibilitando a troca de gases 

entre o ambiente interno do calçado e o ambiente externo. 

 

Figura 105 - Microfibra de couro com marcações em forma de poros passantes pelas 
superfícies do material. 

Fonte: Waltery15. 

 
O material é de fácil manuseio, podendo realizar cortes, costuras e lixamentos 

de maneira simples. Além disso, tintas especializadas aderem bem à superfície da 

microfibra de couro. 

  

                                            
15 Disponível em: https://walterychina.com/microfiber-leather/microfiber-for-footwear/; acessado às: 

12/09/2018 às 21:08. 
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5.5.2. Couros Animais (tecido para o cabedal) 

 
Couros de diferentes animais possuem a maioria das suas características 

semelhantes, variando apenas algumas especificações dependendo do animal de 

origem. Todo couro possui a característica de ser um fraco condutor de calor, ou 

seja, em dias quentes o couro se mantém frio e em dias frios o material esquenta. 

Além disso, outra característica positiva do material é a capacidade de moldar às 

medidas do usuário com o tempo de uso, aumentando o conforto a cada utilização 

da peça de couro. 

Porém o couro animal costuma absorver água em forma líquida ou vapor, o 

que em calçados, propicia a proliferação de bactérias e fungos no ambiente interno e 

também fornece ao calçado um aumento no peso, podendo até dobrar o peso do 

mesmo. 

Couros de grão integral, ou seja, o couro que possui os grãos da pele do 

animal e o colágeno é os mais utilizados para a fabricação de chuteiras, devido a 

flexibilidade atribuída pelo colágeno ao material. 

 
Figura 106 - Superfície do couro de grão integral de um bovino adulto. 

Fonte: Beaufort Leather.16 

  

                                            
16 Disponível em: https://www.beaufortleather.com/full-grain-leather; acessado às: 12/09/2018 às 

22:10. 
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Alguns couros de origem animal, como os de novilho e de canguru, são 

comumente usados na fabricação de chuteiras, devido a leveza e flexibilidade 

desses couros em comparação com o de bovinos adultos, porém esses tipos de 

materiais possuem baixa disponibilidade e preço elevado. 

 

Figura 107 - Modelo Nike Tiempo, de cabedal feito de couro de canguru. 
Fonte: Nike.17 

                                            
17 Disponível em: https://www.nike.com/; acessado às: 12/09/2018 às 16:08. 
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5.5.3. Neoprene (tecido para o cabedal) 

 
 O neoprene é um elastômero sintético em forma de malha que é composto 

por fios de poliéster, náilon e lycra. É um tecido leve e flexível devido a construção 

da malha e aos componentes possuírem propriedades elásticas. Além disso, é 

transpirável e quanto mais esticado o tecido está, maior disponibilidade para a 

passagem de ar.  

É um tecido muito comum no uso de roupas para esportes aquáticos pois é 

um tecido impermeável, isolante térmico e de superfície lisa e uniforme, minimizando 

atritos com superfícies e resistência do ar.  

 
Figura 108 - Superfície do tecido de neoprene. 

Fonte: Fabric UK18. 
 

  

                                            
18 Disponível em: https://www.fabrikuk.com/; acessado às: 12/09/2018 às 10:02. 
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5.5.4. Malha Sanduíche (tecido para o cabedal) 

 
 A malha sanduíche é um tipo de tecido com a estrutura vazada, normalmente 

feita de fibra de poliéster ou náilon. Geralmente esse material é utilizado em 

vestuário esportivo devido suas características, como a estrutura permitir alta 

passagem de ar, a flexibilidade da malha e a impermeabilidade a líquidos.  

 

Figura 109 - Estrutura da malha sanduíche. 
Fonte: Fabric UK19. 

 

Em comparação com o nylon, a malha de fibra de poliéster se demonstra 

mais resistentes os impactos e abrasões, porém menos flexível e possui e superfície 

mais áspera. 

 
5.5.5. Poliuretano termoplástico (material para a sola) 

 
 O poliuretano termoplástico é uma variação moldável por altas temperaturas 

do polímero poliuretano. Trata-se de um material que se mantém flexível em 

temperaturas baixas e altas e que possui a capacidade de reservar energia 

mecânica em sua estrutura e retornar esta energia para voltar à posição original. 

 A dureza desse material é semelhante à da borracha utilizada em pneus de 

automóveis, ou seja, se demonstra resistente a raspagens em diferentes tipos de 

solo. Devido a sua capacidade de deformar com a aplicação de força o material 

acaba gerando tração no solo, que no caso da movimentação de caminhada ou 

corrida pode gerar impulso para o continuar dessa movimentação. 

                                            
19 Disponível em: https://www.fabrikuk.com/; acessado às: 12/09/2018 às 11:00. 
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Figura 110 - Peça impressa em uma impressora 3D feita de termoplástico 

poliuretano. 

Fonte: 3DProdutive20. 
 

 Esse tipo de material é muito utilizado em processos de impressão 3D 

quando é necessário criar peças flexíveis. 

 

5.5.6. Etileno vinil acetinado (material para a sola) 

 
O etileno vinil acetinado, ou EVA, é um material flexível, comumente utilizado 

como entressola na fabricação de calçados para corridas de resistência devido a 

capacidade de amortecimento de impactos. Em comparação com o poliuretano 

termoplástico, o EVA é mais macio e deforma mais quando força é exercida sobre 

esse material, porém é menos resistente e sua forma original deforma com o uso 

contínuo podendo perder eficiência ao longo do tempo. 

 Além disso, esse material não possui a capacidade de armazenamento de 

energia e retorno de movimento que o poliuretano possui. 

  

                                            
20 Disponível em: http://3dproditive.com/es/material/tpu; acessado às: 12/09/2018 às 21:21. 
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Figura 111 - Entressola para calçado feito de EVA. 
Fonte: Softwalk21. 

 

5.5.7. Acrilonitrila butadieno estireno (material para a sola) 

 
Conhecido como ABS, o acrilonitrila butadieno estireno se trata de uma resina 

sintética termoplástica rígida e leve, com leve flexibilidade e resistência a impactos. 

Esse material é comumente utilizado em impressões 3D e é considerado de fácil 

manuseio principalmente para realizar o acabamento. 

 Além disso, possui boa dureza superficial o que geralmente previne  a 

abrasões e raspagens. Porém esse material cede plasticamente quando submetido 

a grandes esforços, ou seja, ao ser deformado com certa intensidade, não retorna a 

sua posição original. 

 
Figura 112 - Duas peças impressas com ABS, a mais a esquerda sem acabamento e a da 

direita com acabamento superficial. 
Fonte: 3DWithus22. 

  

                                            
21 Disponível em: https://www.softwalkshoes.com/product/vital; acessado às: 12/09/2018 às 21:49. 
22 Disponível em: https://3dwithus.com/abs-acetone-smoothing-filament-review; acessado às: 

12/09/2018 às 21:38. 
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6. Validação 

 

 

Foram construídos e validados, quatro mockups, guiados pelas gerações de 

alternativas referentes, com o objetivo de avaliar, as dimensões, os mecanismos e 

os possíveis materiais e os seus comportamentos durante a atividade. Além disso, 

também foi construído um modelo em escala da sola anterior ao quarto mockup, 

como teste para a impressão da sola em material flexível 

 

6.1. Construção e validação do primeiro mockup 

 
Para avaliar a construção, as dimensões e os elementos propostos na 

ideação da chuteira, foi feito um mockup utilizando os materiais propostos a uma 

versão final, cabedal feito de couro sintético de espessura fina, tecido neoprene e 

solado de EVA. 
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6.1.1. Construção do primeiro 

 
 
 A construção do mockup começa a partir do molde do calçado, adaptado às 

medidas de um calçado de número 42 do padrão brasileiro para calçados. 

 

 
Figura 113 - Molde utilizado para a confecção do primeiro mockup da chuteira. 

Fonte: O autor. 
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Após a escolher o molde e realizar as adaptações necessárias, foram feitas 

as guias das peças com papel para auxiliar o corte das peças de couros e outros 

tecidos no tamanho correto e também manter o formato proposto. 

 
Figura 114 - Peças guias do primeiro mockup. 

Fonte: O autor 
 

 A partir das guias foram cortadas as peças de couro sintético e neoprene que 

farão parte do cabedal do mockup. 

 
Figura 115 - Peças do cabedal do primeiro mockup planificadas. 

Fonte: O autor. 
 

Parcialmente as peças do cabedal foram unidas na ordem necessária para 

atingir a construção proposta, até ter todas as peças completamente juntas. 
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Figura 116 - Peças planificadas unidas do primeiro mockup. 

Fonte: O autor. 

 

Após todas as peças estarem unidas elas retornaram ao molde inicial para 

realizar a montagem e assim pegar o formato do calçado. 

 
Figura 117 - Peças planificadas do mockup unidas ao molde. 

Fonte: O autor. 
 

Após fixar ao molde, as peças foram unidas com a palmilha de construção 

para fazer com que o cabedal adquira o formato do molde. 
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Figura 118 - Cabedal do primeiro mockup pronto. 

Fonte: O autor. 
 

Com o cabedal pronto, começou a construção da entressola e das 

travas do primeiro mockup, a entressola foi cortada a partir de uma placa de 

EVA de dois centímetros. 
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Figura 119 - Placa de EVA cortada com o formato e dimensões da entressola do primeiro 

mockup. 
Fonte: O autor. 

 

Duas placas de mesmo formato da entressola foram cortadas e unidas e após 

parte do material foi retirado para fazer o encaixe entre a entressola e o cabedal. 

Após isso a entressola foi lixada para adquirir o formato e altura desejada. 

 
Figura 120 - Entressola do primeiro mockup unida e com o formato e dimensões desejadas. 

Fonte: O autor. 
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Com a entressola pronta, foi fixado a mesma os moldes em planos seriados e a 

partir desses moldes foi utilizado massa de calafetar para dar o volume as travas. 

 
Figura 121 - Primeiro mockup pronto. 

Fonte: O autor. 
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6.1.2. Testes com o usuário do primeiro mockup 

 
 
 Com o mockup pronto foi feito uma validação para avaliar o ato de calçar e 

retirar a chuteira e o como o calçado responderia aos movimentos de corrida, 

caminhada e arrancada alternando a direção constantemente e posteriormente foi 

coletada a avaliação do usuário. 

 Devido ao mockup ser um calçado de cano alto e possuir uma “meia” interna 

que estende a altura do calçado o usuário teve dificuldades para encaixar o pé no 

calçado. 

 
Figura 122 - Usuário colocando o primeiro mockup da chuteira. 

Fonte: O autor. 
 

 Devido ao pouco espaço disponível para amarrar e organizar o cadarço a 

tarefa foi dificultada para o usuário, a mesma dificuldade foi encontrada pelo usuário 

para desamarrar o cadarço. 

 
Figura 123 - Usuário amarrando o cadarço do primeiro mockup. 

Fonte: O autor. 
 
  



129 
 

Além disso, o cabedal do calçado não teve a flexibilidade desejada, 

deformando inteiramente durante movimentações mais abruptas, como por exemplo, 

durante uma arrancada. E também devido a essa baixa flexibilidade, a entressola e 

sola sofreram algumas rachaduras devido ao seu formato de construção.  

 
Figura 124 - Primeiro mockup dobrando devido um movimento de arrancada. 

Fonte: O autor. 
 
 
 Após as atividades realizadas o usuário desamarrou e retirou a chuteira, onde 

também foi encontrado dificuldades em realizar a ação devido ao pouco espaço para 

manipular os cadarços.  

 
Figura 125 - Usuário desamarrando os cadarços do primeiro mockup. 

Fonte: O autor. 
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Figura 126 - Usuário retirando o primeiro mockup da chuteira do pé. 

Fonte: O autor. 
 

Após as atividades foi observado que a falta de flexibilidade do calçado 

também aconteceu devido a parte frontal da sola da chuteira ser composta de 

material rígido e isso resultou em rachaduras em áreas que necessitavam de maior 

flexibilidade durante os movimentos. 

 
Figura 127 - Rachaduras na sola do primeiro mockup da chuteira. 

Fonte: O autor. 
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6.2. Construção e validação do segundo mockup 

 

Seguindo a validação feita a partir do mockup algumas alterações foram feitas 

utilizando como inspiração algumas das soluções propostas na alternativa 2, 

principalmente na maneira de amarrar os cadarços e como organizá-los e escondê-

los, também houveram alterações nas travas, para garantir maior flexibilidade e 

estabilidade durante os movimentos, evitando as mesmas rachaduras que 

aconteceram na sola anterior e também o cabedal foi alterado principalmente 

reduzindo a altura do cano da chuteira. 

 
6.2.1. Construção do segundo mockup 

 

 Para começar a construção foi feito moldes em papel para maior precisão no 

corte das peças em tecido. Método similar ao utilizado no mockup anterior.

 Após ter as peças cortadas, as mesmas foram costuradas e unidas para que 

receba o formato do calçado e possa ir para o molde. 

 

Figura 128 - Moldes das peças do segundo mockup em papel. 
Fonte: O autor. 
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 Após os moldes em papel cortados, os tecidos, couros sintéticos e neoprene cirê, 

foram selecionados e cortados.  

 

Figura 129 - Peças planificadas do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 E por último as passas passaram pelo molde e receberam um enchimento de 

cortiça abaixo para planificar os relevos que a construção desse método deixa. 

 

Figura 130 - Peças planificadas do segundo mockup costuradas em duas peças. 
Fonte: O autor. 

 

 

Figura 131 - Peças costuradas e unidas no cabedal do calçado. 
Fonte: O autor. 
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Figura 132 - Preenchimento de cortiça do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 Após o cabedal estar pronto começou a confecção da entressola e das 

travas, as entressolas foram cortadas de placas de EVA de dois centímetros de 

espessura, foram feitos rasgos na parte superior das entressolas em áreas onde é 

necessário mais espaço para o material deformar durante os movimentos E as 

peças cortadas passaram pela lixadeira para se atingir as dimensões desejadas. 

 

Figura 133 - Rasgos no superior das entressolas do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 
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Após essa peça pronta foi feito um molde com fita crepe ao redor da peça anterior. E 

após, esse molde foi utilizado para cortar as peças que foram fixadas nas laterais 

das entressolas. 

 

Figura 134  - Fita crepe utilizada como molde para a peça. 
Fonte: O autor. 

  

 

Figura 135 - Peças da entressola fixadas do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 

 

Enquanto essas peças eram confeccionadas a impressora 3D imprimia as 

travas. As travas impressas foram unidas a entressola e posteriormente os detalhes 

da entressola foram realizados, completando sua confecção. 

 
Figura 136 - Travas sendo impressas. 

Fonte: O autor. 
 

Após o término das impressões a entressola e as travas foram unidas e 

finalizadas para a finalização deste mockup. 
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Figura 137 - Detalhes da entressola do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 Por último, após a união das partes da sola e as peças costuradas e 

adaptadas para o molde, todas as peças foram unidas e o calçado retirado do 

molde. 

 

Figura 138 - Segundo mockup pronto. 
Fonte: O autor. 
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Figura 139 - Detalhe dos cadarços escondidos do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 
6.2.2. Testes com usuário do segundo mockup 

 

 

 Foi feita uma análise com um usuário que atende aos requisitos do público 

alvo a qual o projeto quer atingir. A partir disso foram feitas observações durante 

acompanhamento de algumas atividades e posteriormente foram feitas algumas 

ponderações por parte desse usuário em entrevista e avaliações sobre as 

características da chuteira. 

 

Figura 140 - Usuário colocando o segundo mockup. 
Fonte: O autor. 
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Durante as atividades de colocar e retirar as chuteiras não foi observado nem 

relatado pelo usuário problemas, o espaço para a mão atendeu as medidas da mão 

do usuário e o encaixe para o pé da chuteira também atendeu as medidas do pé do 

usuário.  

 

 

Figura 141 - Usuário amarrando o cadarço do segundo mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 

 Após vestir a chuteira foi proposto ao usuário realizar algumas atividades para 

a verificação da usabilidade em simulações de situações recorrentes em treinos. 

 A primeira atividade foi uma corrida de longa distância, dez voltas no entorno 

do campo, no gramado, em torno de 2,7 quilômetros, após essa atividade foi 

questionado ao usuário sobre a sua experiência, se ocorreu algum incômodo ou 

problema durante a usabilidade. 

Vale a pena ressaltar três questões levantadas nesse diálogo, o primeiro é o 

conforto que foi notado pelo jogador ser maior em comparação com outras chuteiras 

que está acostumado a usar, devido ao amortecimento, o segundo ponto foi o 

aumento de temperatura no ambiente interno do calçado, o usuário falou que a 

chuteira abafou a passagem de ar e isso fez esquentar em pouco tempo. 

E a última questão a ser ressaltada é que o maior incômodo durante essa 

atividade relatado pelo jogador, foi que depois de um movimento em falso durante a 

corrida, a lingueta externa, presa com o velcro, soltou e também demonstrou 
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preocupação disso ocorrer frequentemente, pois teria que pausar a atividade para 

arrumar.   

Após isso foi realizada uma atividade para verificar a utilização da chuteira em 

arrancadas com mudança de direção, que um dos tipos de movimentações mais 

bruscas que ocorrem frequentemente durante as atividades do futebol. 

O jogador percorreu dois pontos com distância de 10 metros entre eles, 

fazendo esse percurso dez vezes em velocidade máxima. Durante essa atividade 

também ocorreu uma vez do velcro desafixar a lingueta e o jogador ter que pausar a 

atividade para ajustar, excluindo esse caso, o jogador permaneceu com velocidade 

constante durante a atividade, e não foi observado nem relatado pelo mesmo 

nenhum problema relacionado a instabilidades. 

 

Figura 142 - Usuário correndo com as chuteiras. 
Fonte: O autor. 

 

Como última atividade foi proposto ao jogador realizar uma movimentação 

contínua de domínio de bola, onde por dez minutos o mesmo percorreria o campo, 

carregando a bola de futebol com os pés. Durante essa etapa o jogador sentiu um 

desconforto na ponta do pé, principalmente nos dedos, isso provavelmente 

aconteceu por causa da dilatação e que o pé sofre com o aumento de temperatura e 

o esforço contínuo.  
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Figura 143 - Usuário chutando a bola. 
Fonte: O autor. 

 
Após as atividades analisadas foi observado que algumas travas tiveram 

rachaduras que provavelmente ocorreram durante movimentações de arrancadas 

com mudança de direção. Isso ocorreu devido às travas e a entressola serem peças 

diferentes que se deformam de formas diferentes, a entressola se deforma de 

maneira elástica e as travas de forma plástica e devido a isso houveram rachaduras 

por causa do esforço irregular nas nas áreas mais frágeis das travas. 

 
Figura 144 - Rachaduras nas travas posteriores. 

Fonte: O autor. 
 

Como solução foi proposta para o próximo mockup, que as travas fossem 

uma peça única com a entressola de material único, para que não haja essa 

interferência de deformações que fragiliza esses componentes. 
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6.3. Construção e testes do terceiro mockup 

 
 Após as alterações propostas para o mockup final da chuteira, foi decidido 

realizar uma versão simplificada para verificar as dimensões alteradas, 

principalmente da ponta, no molde para melhor adequação ao formato do pé. Além 

disso, para testar, também, a estabilidade na construção proposta dos possíveis 

materiais definitivos.  

 

6.3.1. Construção do terceiro mockup 

 

 O primeiro passo da construção foi ajustar as dimensões do molde, as laterais 

e a altura da ponta do pé estavam estreitas e assim foi reavaliada as dimensões do 

molde de calçado 42, para abranger o aumento de volume do pé ao realizar 

exercício foi aumentado um centímetro de altura e nas laterais a partir das medidas 

padrões brasileiros. 

 Após isso o molde foi coberto com fita adesiva e nessa superfície foi 

desenhado as peças que comporiam a chuteira, com as dimensões propostas, para 

que assim, ao retirar essa camada de fitas, tenha-se o formato dimensionado das 

peças planificadas. Após as peças serem desenhadas acima da fita, foram cortadas 

com estilete e postas acima de um papel pardo para retirar a forma dessas peças. 

 

 

Figura 145 - Molde coberto com fitas para a definição das peças planificadas. 
Fonte: O autor. 
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Figura 146 - Peças em fita adesiva sendo retiradas no molde com o estilete. 
Fonte: O autor. 

 

 As peças planificadas, retiradas do molde, foram transferidas para um outro 

papel, e cortadas, para que assim fossem verificadas no molde novamente e, se 

necessário, realizar alguns ajustes.  

 

Figura 147 - Verificação das peças em papel pardo no molde. 
Fonte: O autor. 

 

 Após as peças planificadas no papel pardo serem concluídas, foram utilizadas 

para cortar as peças definitivas que serão utilizadas no terceiro mockup para fazer o 

cabedal nos tecidos, os materiais utilizados foram o couro sintético e o neoprene 

cirrê e posteriormente essas peças foram costuradas e finalizadas para retornar ao 

molde e assim receber a forma do cabedal ao serem coladas com o forro do 

cabedal. 
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Figura 148 - Peças em tecido do cabedal do terceiro mockup sendo costuradas. 

Fonte: O autor. 
 

  

 

 

Figura 149 - Cabedal sendo montado no molde. 
Fonte: O autor. 
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6.3.2. Testes com o usuário do terceiro mockup 

 

 O objetivo do terceiro mockup era verificar as dimensões da chuteira, após as 

alterações nas dimensões do moldeem atividades pelo usuário e verificar o uso dos 

materiais selecionados. 

 

Figura 150 – Usuário amarrando os cadarços do terceiro mockup. 
Fonte: O autor. 

 Pode-se concluir, durante uma atividade na qual o jogador foi requisitado a 

realizar uma sequência de arrancada, que o neoprene utilizado no cabedal para 

contornar o calcanhar não funcionou muito bem nessa região, pois a elasticidade do 

material torna o calçado pouco estável, podendo fazer com que o jogador realize 

algum passo em falso. 
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Figura 151 – Jogador finalizando uma arrancada. 
Fonte: O autor. 

 

 Após a utilização do terceiro mockup sem a sola, foi adicionada a sola 

impressa em filamento fundido ABS, para que o usuário caminhasse, para validar as 

dimensões da sola. Com relação às dimensões, todo a chuteira atendeu bem as 

medidas e se demonstrou confortável. 

 

Figura 152 – Jogador colocando a chuteira do terceiro mockup com a sola fixada. 
Fonte: O autor. 
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6.4. Modelo em escala intermediário 

 

 Antes do início da construção do último mockup, que receberia a sola no 

material flexível, foi impresso um modelo em escala em ABS como teste de 

impressão e pós impressão. 

 
 

Figura 153 - Modelo em escala impresso em ABS, com as partes unidas. 
Fonte: O autor. 

 

 Para a impressão ser possível no caso dessa sola, em uma impressora de 

fabricação com filamento fundido, deve haver pelo menos uma superfície que esteja 

em contato por completo, para que assim se crie uma estrutura para impressão e a 

mesma não deforme no processo. 

 Para isso, foi realizado um modelo em escala, como um teste anterior as 

solas que serão impressas no material flexível. 

 
 

Figura 154 - Modelo em escala impresso em ABS, com as partes separadas. 
Fonte: O autor. 
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6.5. Construção e validação do quarto mockup 

 
Construído com a sola e travas em material flexível e o cabedal 

predominantemente em couro sintético, modificado após a avaliação do terceiro 

mockup, essa quarta versão foi desenvolvida para um teste intensivo de simulações 

das atividades que são presentes durantes os treinos e jogos. 

 

 

6.5.1. Construção do quarto mockup 

 

Com o molde anteriormente alterado, testado e aprovado, foram feitas as 

peças em papel pardo que servem de guia para cortar os tecidos que estão 

presentes no cabedal. 

 

Figura 155 - Moldes das peças do cabedal do quarto mockup. 
Fonte: O autor. 

 Após essa etapa, foram cortadas as peças no tecido e costurados, unindo 

todas as peças do cabedal, formando as palmilhas e forros.  
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Figura 156 - Cabedal, forro, palmilha, cadarço e ilhóses do pé direito do quarto mockup. 

Fonte: O autor. 

 Enquanto isso a sola com as travas foi impressa em uma impressora de 

filamento fundido, utilizando o TPU para a construção. Após as partes serem 

finalizadas, foram unidas no molde e o cadarço foi passado. 

 

Figura 157 - O quarto mockup. 
Fonte: O autor. 
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6.5.2. Validação do quarto mockup 

 

A validação do quarto mockup foi realizada em três etapas, durante três dias, com 

duração de duas horas, e foi observados aspectos como a capacidade de 

termorregulagem e de manter o ambiente interno da chuteira seco e com passagem 

de ar. A influência do amortecimento nas atividades e os impactos no corpo do 

jogador e a sensação de conforto do usuário com a chuteira. 

 

6.5.2.1. Termorregulagem 

 

 

Figura 158 - Usuário colocando a chuteira no pé. 
Fonte: O autor. 

 As atividades foram realizadas durante três dias seguidos, em momentos 

diferentes, a primeira atividade foi realizada durante a tarde, das três da tarde até às 

cinco da tarde, a segunda atividade ocorreu no período da noite, entre as seis horas 

até às oito horas e no terceiro dia as atividades ocorreram entre as nove da manhã 

até as onze.  

 Essa alternância de horários foi feita para identificar o aumento de 

temperatura no ambiente interno da chuteira em diferentes temperaturas externas. 

Durante os primeiros trinta minutos dos três dias o jogador correu pelo 

campo, durante os primeiros quinzes minutos o jogador estava com a chuteira 

pessoal, uma “Nike Mercurial Vapor VI”, a qual normalmente realiza as atividades e 

durante os outros quinze minutos, o jogador corrida com a chuteira projetada. 
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Figura 159 - Jogador Guilherme Rodrigues correndo com a o quarto mockup da chuteira. 

Fonte: O autor. 

 

Após essa atividade sempre era pedido para o jogador comparar as duas 

chuteiras, qual das duas teria dissipado mais calor. Durante a atividade a noite o 

jogador não percebeu diferença entre as duas chuteiras, porém durante as 

atividades realizadas quando o sol estava presente, o jogador indicou a chuteira 

projetada como mais capaz de dissipar o calor, também foi percebido que a chuteira 

pessoal do jogador manteve o calor interno estável por 5 minutos até ter uma 

mudança considerável, após o final da atividade, em comparação a chuteira deste 

projeto que não foi identificado um aumento de temperatura relevante após o fim das 

atividades .  

 

6.5.2.2. Amortecimento e Conforto 

 

 Durante as atividades, ao ver do usuário, o conforto em comparação as 

chuteiras a qual o jogador já havia utilizado foi o ponto mais relevante. Devido a má 

adequação das chuteiras presentes no mercado ao formato do pé brasileiro, que 

normalmente possui a ponta do pé mais largo, o jogador sempre encontrou um 

incômodo específico na borda lateral da ponta do pé, a que entra em contato com o 

dedo mínimo. 

 Esse problema não foi encontrado pelo jogador neste quarto mockup, que 

disse que o pé teve muito mais liberdade dentro da chuteira e não apresentou 

incômodos. Além disso, o jogador devido a uma lesão possui músculos da coxa 

esquerda fragilizada devido a um desgaste que ocasionou em uma lesão em um 

treino, no passado.  
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Foi relatado que normalmente quando realiza atividades com a intensidade e 

frequência que ocorreram durante a validação a coxa tende a doer, às vezes tendo 

que se afastar temporariamente para se recuperar, porém durante as atividades, 

devido a presença do amortecimento de impactos na chuteira, o qual reduzia a 

carga que a atividade exigia do corpo do jogador, o mesmo não teve dores 

presentes durante as atividades ou posteriormente às atividades.  

 
6.5.2.3. Tração 

 

Segundo Henning, E. M. (2010), a tração da chuteira é o principal ponto de 

influência do calçado no pico de velocidade e na potência do chute que o usuário 

pode realizar, uma chuteira que gera tração no solo também é uma chuteira capaz 

de fornecer estabilidade nessas movimentações. 

Para analisar a tração, foi proposto ao jogador percorrer em uma distância de 

dez metros, no qual ele deveria caminhar de uma extremidade a outra, retornar 

correndo e realizar a última viagem realizando uma arrancada, repetidamente por 

dez vezes, alternando entre a chuteira que normalmente usa para a chuteira deste 

projeto a cada ciclo, essa atividade foi realizada durante os três dias e a média de 

tempo e velocidade do jogador foi anotada. 

 

Figura 160 - Jogador iniciando uma arrancada. 
Fonte: O autor. 

A média de tempo para cobrir os dez metros, andando correndo e realizando 

uma arrancada, respectivamente para a chuteira pessoal do jogador foi de: 7,47 

segundos; 4,9 segundos; 3,1 segundos. Em comparação com a chuteira do projeto 

que foi, respectivamente: 6,7 segundos; 4,6 segundos; 2,65 segundos. Mantendo 
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uma velocidade média geral para a chuteira pessoal de 1,94 metros por segundo e 

para a chuteira deste projeto de 2,15 metros por segundo. 

 
6.5.2.3. Avaliação do jogador 

 

Ao fim de cada dia  o jogador deu uma nota de zero a dez para cada uma das 

características apresentadas a ele sobre a chuteira, essas características eram: 

tração (capacidade de gerar impulso estáveis no gramado), Conforto, Controle de 

bola, e Termorregulagem. Após isso foi feito uma média com as notas que foram 

dadas pelo usuário. 

Tabela 11 - Tabela de avaliação da chuteira 

Característica Nota média 

Tração 8,66 

Conforto 10,0 

Controle de bola 7,0 

Termorregulagem 8,66 

Fonte: O autor 

O fato do controle de bola ter tido uma nota mais baixa que as outras foi, 

segundo o usuário, porque a ponta da chuteira tem um tecido muito fino que não tem 

muita estrutura e isso cria uma pequena distorção para guiar a bola. 

 

Figura 161 - Bola entrando em contato com a chuteira. 
Fonte: O autor 
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Figura 162 - Jogador realizando um passe. 
Fonte: O autor. 

 

 Após o terceiro dia de validação, durante a última etapa e durante a 

finalização das atividades, houve danos no mockup que impossibilitaram a 

continuidade dos testes. 

 

Figura 163 – Quarto mockup danificado depois do terceiro dia de testes. 
Fonte: O autor. 
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7. Detalhamento 

 

Durante a etapa do detalhamento foram selecionados os materiais primários e 

secundários que compõem a chuteira projetada, definido as medidas e indicado o 

processo de produção em etapas da produção industrial de alta escala para a 

produção desta chuteira. 

 

 

7.1. Seleção de materiais 

 

 Os materiais foram selecionados, principalmente, pelas suas propriedades e 

características. Para os tecidos do cabedal foram considerados a resistência a 

impactos e abrasões, tipo de deformação, porosidade para passagem de ar e 

possíveis irritabilidades em contato com o usuário. Além disso, o grupo de possíveis 

materiais a serem selecionados foi reduzido a materiais que são comumente 

utilizados em chuteiras de futebol, nos quais os jogadores já estão acostumados e 

que possuem sua eficiência testada. 

 

 

Figura 164 - Infográfico de materiais selecionados para a chuteira. 
Fonte: O autor 

 Para o cabedal, o tecido primário que foi selecionado é o couro sintético, 

principalmente por suas características. O couro sintético é um tecido que imita a 

textura do couro de animal de policloreto vinílico, poliéster e poliuretano, se trata de 
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um tecido mais leve em comparação com o couro animal, porém possuem variações 

de mesma espessura, resistência a impactos e transpirabilidade, além disso, a 

textura do couro garante aderência com a bola, a qual garante uma leve rotação à 

bola nos chutes, mantendo a trajetória da bola constante, descrito por ASAI et. al. 

2002. 

 A sola, entressola e as travas, como uma peça só, são inteiramente feitas de 

termoplástico poliuretano, material normalmente utilizado em outros calçados 

esportivos, como os para basquete e corrida de resistência, devido a capacidade de 

amortecer impactos ao material se deformar elasticamente com a força exercida 

sobre ele e ao relaxar e retornar à posição inicial, o material retorna parte dessa 

força em forma de impulso. 

 Em comparação com o outro material também normalmente utilizado como 

amortecimento em calçados, o EVA, o TPU é mais denso e consequentemente mais 

pesado, porém essa característica torna a deformação muito mais estável, fazendo 

com que a sola sofra a ação das forças em toda sua área de forma mais 

homogênea, característica essencial para contrabalançar a ação das travas na sola, 

que tendem a focar em alguns pontos específicos. 

 Outra característica é a dureza do material ser superior, em comparação ao 

EVA, podendo variar de 70A23 até 85A24 de dureza, o TPU de dureza inferior já é 

suficiente para não degradar por raspagens no gramado dos campos de futebol. 

 Como materiais secundários na composição do cabedal da chuteira, estão o 

neoprene e os cadarços de poliéster. O neoprene é um elastômero composto de 

borracha, em forma de tecido é um material mais resistente e estável que outros 

tecidos flexíveis. É um tecido que funciona muito melhor que outros tecidos flexíveis 

em calçados por conseguir formar uma estrutura quando esticado. 

 O cadarço, no desenho definido na conceituação, possui sua amarração que 

passa por dentro do calçado, por causa dessa característica foi definido que deveria 

ser leve e fino, para não causar desconfortos, por esse motivo foi selecionado um 

cadarço de composição de algodão e poliéster que atendia a essa exigência. 

 

                                            
23 A medida de dureza serve para medir a profundidade na impressão que é deixada no material após 
uma força ser exercido sobre ele, basicamente a capacidade do material resistir a desgastes por 
atritos. 
24 A medida Shore A(A) é utilizada para materiais com maior capacidade elástica. O TPU tem a 
capacidade de variar de durezas de 70A a 85A, podendo ser comparado com pneus de carros, que o 
seu material varia de 50A até 70A, sendo o tenho uma dureza superior. 
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7.2. Processo produtivo 

 
 A produção da chuteira de futebol começa com a seleção dos materiais e o 

posicionamento dos tecidos nas máquinas que cortam as peças que serão utilizadas 

no cabedal, estas peças são cortadas com uma prensa, unidas a uma faca de corte 

com o formato das peças, logo em seguida estas peças são levadas a costura. 

 A costura é feita por maquinário e conduzido por operadores, que unem todas 

as peças até o cabedal estar montado. 

 Enquanto isso, a entressola e a sola são preparadas a partir de uma goma do 

material selecionado que é despejada em um molde de metal e posto no forno 

industrial. Para que a goma assuma a forma do molde ao esfriar. 

 
Figura 165 - Molde de produção da sola de um calçado. 

Fonte: Sneaker Factory25 

  

                                            
25  Disponível em: https://sneakerfactory.net/sneakers/2016/03/shoe-making-process/; acessado em: 

12/05/2019 às 21:33. 



156 
 

Posteriormente, o cabedal é colocado em um molde em forma do pé de número 

correspondente e levado a uma prensa que puxa o tecido por baixo do molde, 

enquanto adiciona um forro por baixo e os cola, unindo todas as partes. 

 

Figura 166 - Chuteira sendo moldada e colada ao forro em uma prensa para o cabedal. 
Fonte: Sneaker Factory26 

 Por último, o cabedal, ainda no molde, é unida a sola com cola específica 

para os materiais selecionados e após a cola secar, o calçado é retirado do molde, 

os cadarços são passados, a chuteira é embalada e estocada, para posteriormente 

ser transportada e vendida. 

 

7.3. Desenho Técnico 

 

 A identificação das partes da chuteira e medidas definidas em desenhos 

técnicos e catalogagem dos materiais definitivos e medidas das partes do cabedal 

do calçado, podem ser conferidos no ANEXO II. 

 

 

  

                                            
26  Disponível em: https://sneakerfactory.net/sneakers/2016/03/shoe-making-process/; acessado em: 

12/05/2019 às 21:33. 
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8. Conclusão 

 
Foi observado ao longo do projeto o quanto as atividades do futebol são 

desgastantes para o corpo, principalmente para o os membros inferiores, durante as 

atividades, impactos provenientes de movimentações variadas, são absorvidos por 

esses componentes que aos poucos se desgastam. Muitos outros aspectos 

contribuem para esse acúmulo de desgaste, movimentações erradas, falta de 

equipamento de proteção individual, excessos durante os treinos e outros motivos. 

Todas essas questões geram aumentos na frequência de lesões sofrido por 

um jogador, obrigado o mesmo a se afastar das atividades, prejudicando o seu 

rendimento ao retornar aos campos de futebol e consequentemente impactando 

negativamente sua carreira.  

Analisando o padrão movimentacional dos jogadores, foi percebido que a 

maioria dos movimentos que realizam como saltos, arrancadas, chutes, corridas, 

entre outros, terminam em impactos diretos com a superfície plantar contra o solo. 

 O que torna a força resposta do solo contra a superfície plantar do jogador, o 

vetor mais desgastante para os componentes dos membros inferiores, durante a 

prática destas atividades. 

Para isso, foi proposta uma mudança no produto universal e mais utilizado 

pelos jogadores de futebol de campo, a chuteira, assim não exigindo mudanças de 

comportamentos que podem ser prejudiciais e que já estão enraizados na cultura 

dos jogadores deste esporte. 

Com a implementação de um sistema que forneça o amortecimento de 

impactos contra o solo que através das conceituações foi decidido que seria uma 

entressola de material flexível. 

E para a realização das conceituações em conjunto a cada construção e teste 

dos mockups, que eram selecionados, foram realizadas pesquisas de técnicas mais 

tradicionais e artesanais de fabricação, devido a limitação dos processos de 

produção, principalmente para a elaboração dos cabedais. 

Foram realizadas pesquisas sobre quais costuras eram mais indicadas para 

as peças específicas, como seria realizada a montagem do cabedal no molde e 

como seria a fixação da entressola com travas, que foi impressa, com o cabedal, 

para que o calçado conseguisse atender as necessidades básicas apresentadas 

anteriormente para o bom funcionamento da chuteira.  
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A validação, do quarto mockup, com o jogador-usuário foi satisfatória, através 

do mockup foi possível identificar que o projeto atende as necessidades para o bom 

funcionamento de uma chuteira e a adição da entressola contribuiu para a redução 

dos desgastes das atividades e para a termorregulagem do ambiente interno do 

calçado, mantendo esse ambiente seco por mais tempo e estendendo o prazo para 

assepsia da chuteira.  

 
Fotografia 169 - Mockup do último conceito desenvolvido. 

Fonte: O autor. 
 

Se produzida, pode ser utilizada na prática de alternar as chuteiras que são 

realizadas pelos jogadores,  para que parte da carga de desgaste seja reduzida e 

consequentemente diminua o tempo necessário para a regeneração dos tecidos 

musculares e conjuntivos e a  incidência de lesões nesses jogadores. 

Analisando as atividades dos treinos e observando o quanto pode ser 

desgastante para o corpo do jogador, principalmente profissional, manter o ritmo de 

jogos e treinos. É recomendado que outros equipamentos de proteção individual que 

são utilizados por esses jogadores sejam repensados, para que seja adaptada, de 

uma melhor forma, a realidade dos treinos.  
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ANEXO I – ENTREVISTAS COM JOGADORES 

 

Jogador 1 

Qual sua função no campo de futebol? Zagueiro (jogador defensivo).  

Você já sentiu dores nos membros 
inferiores durante partidas de futebol?  

Sim, em todos os dedos do pé e na 
superfície plantar. 

Deseja deixar um relato sobre as dores 
que sentiu? 

Essas dores ocorriam devido a 
anatomia da chuteira. 

Você já sentiu algum incômodo com a 
chuteira que utiliza ou costumava 
utilizar? 

Já senti a chuteira muito justa ao meu 
pé e tive irritação e bolhas no pé devido 
a fricção com a chuteira. 

Já sofreu alguma lesão em jogo que o 
manteve afastado do jogo ou do futebol 
por algum período? Caso sim, explique 
qual foi a lesão e como ocorreu. 

Não. 

Com qual frequência você realiza a 
limpeza/manutenção da sua chuteira? 

Nunca realizei. 

. 
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Jogador 2 

Qual sua função no campo de futebol? Meio campista. 

Você já sentiu dores nos membros 
inferiores durante partidas de futebol?  

Sim, no calcanhar, joelho, coxa e 
tornozelo. 

Deseja deixar um relato sobre as dores 
que sentiu? 

A dor mais comum que sinto é a do 
joelho esquerdo e também é a mais 
antiga, geralmente aparece depois de 
muito esforço ou treinos muito 
demorados. O joelho incha e eu passo a 
mancar. 

Você já sentiu algum incômodo com a 
chuteira que utiliza ou costumava 
utilizar? 

Já senti a chuteira muito justa o que 
causou bolhas no meu pé e é comum 
do cadarço desamarrar durante os 
jogos. 

Já sofreu alguma lesão em jogo que o 
manteve afastado do jogo ou do futebol 
por algum período? Caso sim, explique 
qual foi a lesão e como ocorreu. 

Sim, as dores no joelho já me 
mantiveram afastado. 

Com qual frequência você realiza a 
limpeza/manutenção da sua chuteira? 

Realizo após campeonatos, que são 
épocas que jogo muitos jogos seguidos. 

 

Jogador 3 

Qual sua função no campo de futebol? Atacante 

Você já sentiu dores nos membros 
inferiores durante partidas de futebol?  

Sim, no joelho e no tornozelo. 

Deseja deixar um relato sobre as dores 
que sentiu? 

Não. 

Você já sentiu algum incômodo com a 
chuteira que utiliza ou costumava 
utilizar? 

Não. 

Já sofreu alguma lesão em jogo que o 
manteve afastado do jogo ou do futebol 
por algum período? Caso sim, explique 
qual foi a lesão e como ocorreu. 

Sim, já torci o tornozelo durante um 
jogo, o que me manteve afastado por 
um certo tempo. 

Com qual frequência você realiza a 
limpeza/manutenção da sua chuteira? 

Toda semana. 
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Jogador 4 

Qual sua função no campo de futebol? Meio Campista. 

Você já sentiu dores nos membros 
inferiores durante partidas de futebol?  

Sim, no joelho direito. 

Deseja deixar um relato sobre as dores 
que sentiu? 

Sempre que treino mais que quatro 
vezes na semana eu sinto dor no joelho 
direito, por fazer muito esforço. 

Você já sentiu algum incômodo com a 
chuteira que utiliza ou costumava 
utilizar? 

Sim, a chuteira muito justa. 

Já sofreu alguma lesão em jogo que o 
manteve afastado do jogo ou do futebol 
por algum período? Caso sim, explique 
qual foi a lesão e como ocorreu. 

Nunca sofri uma lesão séria, porém já 
me afastei do futebol por um mês por 
muita dor no joelho direito. 

Com qual frequência você realiza a 
limpeza/manutenção da sua chuteira? 

A cada trimestre. 

 

 

Jogador 5 

Qual sua função no campo de futebol? Segundo Atacante. 

Você já sentiu dores nos membros 
inferiores durante partidas de futebol?  

Sim, na coxa esquerda e no tendão de 
aquiles direito. 

Deseja deixar um relato sobre as dores 
que sentiu? 

Rompi o tendão numa dividida com 
outro jogador e fraturei o músculo da 
coxa por desgaste durante um treino. 

Você já sentiu algum incômodo com a 
chuteira que utiliza ou costumava 
utilizar? 

Já senti a chuteira muito estreita, 
principalmente nos dedos. 

Já sofreu alguma lesão em jogo que o 
manteve afastado do jogo ou do futebol 
por algum período? Caso sim, explique 
qual foi a lesão e como ocorreu. 

Sim, três meses por causa do tendão e 
um mês por causa da coxa. 

Com qual frequência você realiza a 
limpeza/manutenção da sua chuteira? 

Toda semana. 
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ANEXO II – DESENHO TÉCNICO
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