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INTRODUÇÃO
•
•

O Futebol pode ser classificado como um sistema complexo e não-linear
(GARGANTA; GRÉHAIGNE, 1999; MARTINS, 2019)

•

Segundo Leitão (2004), os jogadores e equipes trabalham visando
solucionar os problemas produzidos pelo adversário e criar problemas para
que este solucione;

A 2ª Lei da Termodinâmica afirma que processos
espontâneos tendem a acontecer com um aumento da
Entropia do universo (ATKINS; JONES, 2012).
Sistema

Universo
Vizinhança

OBJETIVO DO ESTUDO
• Identificar uma situação real de jogo que
evidencia a variação de entropia do universo.

•

Ao analisar o gol como um processo não-espontâneo, é
necessário que ocorra um aumento da entropia do universo
para que essa transformação aconteça de forma espontânea.

MATERIAIS E MÉTODOS

• Foram analisados todos os jogos da temporada 2018/2019 da
Premier League Inglesa;
• Tempo de jogo dividido em sextos, verificando os gols
assinalados dentro desses intervalos;

• Substituição como fator associado à variação da entropia do
universo;
• 5 minutos subsequentes a uma substituição;

Foram contabilizados:
•

Tempo médio das partidas;

•

Tempo médio sob a condição investigada por
partida;

•

Média de substituições por jogo;

•

Gols assinalados;

•

Gols assinalados na condição investigada.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Dados dos jogos considerados na análise
Número de jogos

380

Tempo de jogo por partida (média ± DP)

95,8 min ± 1,5 min

Tempo de jogo na condição investigada (média ± DP)

20,8 min ± 4,1 min

Número de substituições por jogo (média ± DP)

5,6 ± 0,7

Número de paradas para substituição (média ± DP)

4,7 ± 0,9

Total de gols assinalados nos jogos

Figura 1. Gráfico de distribuição dos gols ao longo do tempo de jogo.

1072

Gols assinalados na condição investigada (em até 5 min
após uma substituição)

258

Gols assinalados pela equipe que promoveu a substituição

158

Gols assinalados pela equipe adversária, após substituição

154

Gols assinalados após substituição de ambas as equipes

54

Figura 2. Desempenho das melhores e piores equipes nas variáveis analisadas.
Legenda: GF – Gols feitos; GS – Gols sofridos; P – substituições próprias; C –
substituição adversária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
•

De acordo com o apresentado, conclui-se que fatores que aumentam a
entropia do universo, neste caso, substituições, implicam em aumento
no número de gols assinalados.
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