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FUTEBOL MAIS 
CIENTÍFICO

^^ O^sistema^de^análise^de^
vídeo^criado^pela^Faculdade^de^
Motricidade^Humana^poderá^
contornar^a^proibição^da^
FIFA^de^colocar^sensores^no^
corpo^ou^no^equipamento^dos^
jogadores

^^ Além^do^futebol,^poderá^ter^
aplicação^noutros^desportos^
coletivos

^^ Poderá^auxiliar^o^treinador^
a^fazer^o^planeamento^das^
sessões^de^treino

^^ Poderá^ajudar^a^avaliar^o^
desempenho^individual^de^um^
jogador^e^também^de^uma^
equipa^do^ponto^de^vista^tático

^^ Permitirá^antecipar^a^
evolução^da^dinâmica^de^um^
jogador^ou^do^comportamento^
de^uma^equipa

^^ Ajudará^a^compreender^a^
interação^entre^os^diversos^
jogadores

INOVAÇÃO

O vídeo que 
ajuda a ler  
as táticas  
do futebol

Portugueses criaram sistema  
que  interessa a José Mourinho 
Quem se interessa por futebol, 
sabe que a FIFA é avessa à uti-
lização de novas tecnologias 
durante os jogos. Até agora, a 
análise de desempenho e eficá-
cia dos jogadores só podia ser 
feita durante os treinos, uma 
vez que, em competição, o or-
ganismo que regula o futebol 
internacional não autoriza a 
colocação de sensores ou chips 
no corpo ou vestuário ou nas 
botas dos jogadores. Mas esta 
limitação poderá mudar, atra-
vés de uma tecnologia que foi 
desenvolvida pelo  Laboratório 
de Perícia no Desporto da Fa-
culdade de Motricidade Huma-
na  da Universidade de Lisboa 
(FMH-UL). 
 Consiste na utilização de mar-
cadores de infravermelhos — 
tintas incolores não detetadas 
pelo olho humano — nas cami-
solas dos jogadores e na bola 
que apenas são detetados por 
câmaras de infravermelhos. 

Desta forma, a recolha de in-
formação sobre a localização 
de cada jogador e da bola já 
pode ser recolhida durante os 
jogos de forma não intrusiva. 
“Esta metodologia permite fa-
zer a deteção automática e em 
tempo real das trajetórias dos 
jogadores e da bola durante a 
competição, quando as meto-
dologias tradicionais só permi-
tem fazê-lo a posteriori”, refere 
Duarte Araújo, investigador do 
SportsLab da FMH-UL, res-
ponsável pelo projeto ‘Desen-
volvimento da tecnologia para 
análise vídeo da movimentação 
dos jogadores em desportos 
coletivos: medir a eficácia na 
intervenção e na performance’. 

Manchester City colabora

Este sistema inovador a nível 
mundial tem estado a ser de-
senvolvido nos últimos três 
anos por uma equipa de  in-
vestigadores portugueses, em 
colaboração com a equipa de 
treinadores do clube inglês 

Manchester City (da qual faz 
parte o português Pedro Mar-
ques) e com a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade Nova de Lisboa. 

O próprio José Mourinho, 
que vai visitar a FMH nas pró-
ximas semanas, vai conhecer 
de perto esta tecnologia.  “Al-
guns dos melhores  treinado-
res do mundo já não dispen-
sam métodos e análises mais 
profundas do jogo através de 
ferramentas tecnológicas”, 
refere Duarte Araújo. 

 Para já, o sistema já foi 
testado em laboratório (pe-
quenos automóveis em movi-
mentos pintados com tintas 
incolores diferentes são fil-
mados por câmara de infra-
vermelhos) com resultados 
prometedores. “É um sistema 
muito robusto ao ruído visual 
dos ambientes naturais”, ga-
rante Duarte Araújo. 

O próximo passo consiste 
em  testes reais num campo 
de futebol ou em pavilhões 
noutros desportos coletivos 
(basquetebol, andebol). Para 
tal, o investigador diz que vai 
ser necessário que a equipa do 
projeto tenha à sua disposição 
onerosas câmaras de infraver-
melhos  com maior capacida-
de e alcance do que a que foi 
usada no laboratório.  

A etapa seguinte vai passar 
pelo desenvolvimento de um 
produto comercial, através de 
uma parceria com a YDreams. 
Duarte Araújo espera que a 
tecnológica liderada por An-
tónio Câmara supere as atu-

ais dificuldades financeiras de 
forma a ser possível desenvol-
ver o sistema e torná-lo num 
produto comercial.  

Além do futebol, Duarte 
Araújo defende que o siste-
ma tem grande potencial de 
utilização para outros des-
portos coletivos de ar livre 
ou de pavilhão. “É muito 
robusto ao ruído visual dos 
ambientes naturais”, garante 
o investigador da FMH. “Tem 
utilidade não só para os trei-
nadores como também para 
os canais TV de desporto que 
assim podem fazer análises 
mais fundamentadas dos jo-
gos. Limitam-se a fazer aná-
lises de dados estatísticos que 

são relativamente pobres”, 
acrescenta Duarte Araújo.

Antever comportamentos

Na prática, esta tecnologia ligada 
ao processamento de imagem 
computacional, permite o segui-
mento online das deslocações dos 
jogadores e da bola, bem como a 
reconstrução 3D da sua posição 
na área de jogo. “Fica muito fa-
cilitada a medição da eficácia e 
do  desempenho dos jogadores”, 
afirma Duarte Araújo. 

A partir dos dados recolhidos 
de forma automática e online, 
este investigador diz que pode-
rão ser desenvolvidos “modelos 
comportamentais descritivos e 

preditivos, que permitem ante-
cipar como é que a dinâmica de 
um jogo, de uma equipa, ou de 
um indivíduo, podem evoluir”.   
O investigador considera que o 
sistema tem “grande potencial 
para testar teorias sobre o com-
portamento coletivo em jogo, 

compreensão das ações e as de-
cisões dos jogadores, qualquer 
que seja o seu nível ou idade, 
bem como as dos treinadores e 
dos árbitros”. E defende que as 
aplicações desta tecnologia à or-
ganização das sessões de treino e 
ao desenvolvimento de talentos 
“será fascinante”. O corolário 
será a “tomada de decisão du-
rante a competição”, sublinha 
Duarte Araújo.  Será que um dia 
os treinadores de futebol vão po-
der tomar decisões em tempo 
real a partir de um tablet ligado a 
supercomputador que faz a aná-
lise do  vídeo do jogo?  A bola vai 
estar do lado da FIFA...

João Ramos
jramos@expresso.impresa.pt

José Mourinho vem a 
Lisboa em breve para 
conhecer o sistema  
de vídeo inventado 
na Faculdade de 
Motricidade Humana

O desenvolvimento  
de um produto  
para o mercado 
mundial deverá  
feito através  
da YDreams

Duarte Araújo no laboratório onde são feitos os testes FOTO^NUNO^BOTELHO
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Portugueses inventam 
sistema de vídeo que 
pode revolucionar as 
táticas do futebol E22


