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Contextualização 

Observa-se, cada vez menos, a presença de produtos 

de origem natural nos uniformes de nossos atletas, assim 

como nos campos futebol. Sinal dos novos tempos, onde a 

agricultura e pecuária, não conseguem competir com 

novos produtos artificiais oriundos de tecnologias 

modernas e de produção em larga escala.  

No entanto, ainda é notório que os produtos naturais 

são os menos nocivos ao ambiente, como por exemplos os 

oriundos da seringueira (Hevea brasiliensis L.), assim 

como os dos corantes extraídos de insetos, como da 

cochonilha (Dactylopius coccus Costa), e de plantas, como 

do Pau-brasil (Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H. C. 

Lima & G. P. Lewis.   

Neste mesmo contexto de menor nocividade ao 

ambiente, ainda temos produtos de origem animal, porém 

estes também são cada vez menos utilizados, como é o 

caso do couro. Tal ocorre em decorrência do apelo 

mundial contrário ao abate dos animais. 

Pensando em recursos genéticos, é relevante 

lembrar que mesmo os insetos (Ex: traça (Tineola 

bisselliella Hummel) e ácaros (Dermatophagoides 

pteronyssinus Trouessart, e Dermatophagoides farinae 

Hughes), entre outros, são controlados nos novos tecidos 

com a aplicação de produtos comerciais (Ex: Mitin e 

Eulan) (IBCQT, 2008). No tocante aos microrganismos 

(Ex: Cândida albicans, Bacilus subtilis, Escherichia coli, 

Staphilococcus aureus e S. epidermis), os tecidos são 

aprimorados para que suas superfícies não sejam propícias 

à sua proliferação (ex: o tecido do algodão tratado com 

acetilação e cianoetilação, e até mesmo as fibras sintéticas 

que tem resistência intrínseca à decomposição 

microbiana), inclusive pela aplicação de agentes 

tensioativos quaternários de amônio (cloro, bromo, iodo, e 

sais metálicos). 

 Até há pouco tempo, na copa do mundo do México 

(1970), onde o nosso Brasil sagrou-se tricampeão mundial 

de futebol, os uniformes eram totalmente dependentes da 

agricultura e pecuária. Já na copa do mundo da Rússia 

(2018), onde chegamos até as quartas de final, as coisas 

mudaram, o que espero transmitir resumidamente aos 

leitores, a seguir. 

No passado 

Nossos uniformes eram compostos pela chuteira de 

couro natural, comumente procedente do gado (Bos taurus 

L.), do canguru (Macropus giganteus Shaw), ou da cabra 

(Capra aegagrus L.), enquanto os cadarços, a camiseta, o 

calção, e o meião, todos eram feitos exclusivamente de 

fibras do algodão (Gossypium hirsutum L.). 

Inclusive, outros itens de um jogo de futebol, 

também procediam de produtos naturais como a madeira 

da bandeirinha e das traves (balizas) confeccionadas de 

espécies arbóreas como o Eucalipto (Eucalyptus spp.), 

dentre outros gêneros, o que perdurou até a década de 

1950. A bola também provinha do couro natural, com um 

forro de algodão, e câmara de ar feita de bexiga de gado 

que depois passou a ser de borracha (Hevea spp.). As redes 

se originavam do cânhamo (Cannabis ruderalis Janisch) 

ou da juta (Corchorus capsularis L.). As gramas naturais 

dominavam todos os campos como a Erva Fina (Agrostis 

palustris Huds., o Capim Panasco (A. stolonifera L.), a 

Bermuda (Cynodon dactylon (L.) Pers.), a Festuca Alta 

(Festuca arundinacea Schreber), a Ryegrasss Perene 

(Lolium perenne L.), a Grama Azul (Poa pratensis L.), e 

Grama Esmeralda (Zoysia japonica Steud.) (ABQCT, 

2008; VIANA, 2012; STMA & SAFE, 2012; JESUS et al., 
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2013; COSTA, 2014; CBF, 2015, VASQUES, PAIVA & 

FORTUNATO, 2015; CANAONLINE, 2018). 

No Presente 

Hoje em dia tudo mudou. Nossos uniformes são 

compostos pela chuteira de couro sintético, comumente 

um composto químico como o Poliuretano, Teijin Cordley 

(japonês), Microfibra Porvair (inglês), Ducksung 

(coreano), e até de PVC (Policloreto de vinila), raramente 

o couro natural, a borracha sintética entrou nos 

amortecedores, solado e travas, raramente a borracha 

natural, enquanto os cadarços já não existem em muitas 

chuteiras.  

A camiseta, calção, e meião são feitos de Poliéster 

(resinas sintéticas contendo ésteres em sua cadeia 

principal) ou Dry fit (Poliéster às vezes reciclado de 

garrafas Pet, Poliamida e Elastano), podendo estar 

misturado com algodão. Ainda pode participar o Lótus 

(Nelumbo nucifera Gaertn.), pulverizado no tecido para 

torná-lo repelente à água. Ainda ocorre o tratamento 

antimicrobiano dos tecidos, preventivo ao Staphilococcus 

aureus, Bacilus subtilis, Escherichia coli, Sthapylococcus 

epidermis, Candida albicans, e ácaros, com a aplicação de 

acetilação e cianoetilação no algodão, já os sintéticos 

possuem resistência intrínseca à decomposição 

microbiana, mas também são tratados com Triclosano, 

Zeólitos e Metais Pesados, além de Quitosano e Caseína. 

A caneleira é confeccionada de borracha natural, borracha 

sintética, ou plástico. 

Os corantes sintéticos existem em quantidade, pois, 

há mais de 8.000, criados até 2007, dos quais apenas 11 

são permitidos no Brasil pela ANVISA, como por exemplo 

a Mauveína). Tais corantes são mais ecléticos em cores e 

mais baratos, sendo considerados, no entanto, como o 

segundo maior poluidor de águas no mundo, inclusive do 

lençol freático, prejudicando os animais e os seres 

humanos. Infelizmente, para o ambiente, entraram em 

substituição aos corantes naturais (Ex: Romã (Punica 

granatum), Urucum (Bixa orellana), Açaí (Euterpe 

oleracea), dentre outras espécies, e de insetos como a 

Cochonilha, que embora sejam mais caros são bem menos 

poluentes!  

Inclusive, outros itens de um jogo de futebol 

também mudaram, como a madeira das bandeirinhas e das 

traves (balizas) sendo substituída pelo alumínio, fibras de 

vidro, ou tubos de PVC, inclusive de vários formatos 

(quadrados, retangulares, redondos e elípticos).  

A bola possui uma camada mais interna de borracha 

(Hevea spp.), ou borracha sintética de fonte renovável 

derivada da cana (Saccharum officinarum L.), esta última 

com a vantagem ao ambiente por emitir 10 vezes menos 

carbono quando comparada com a borracha sintética 

derivada do petróleo. Tal camada é posicionada na camada 

de espuma logo abaixo da superfície da bola, na bola 

Telstar 18, seguida por um tecido em trama de Poliéster 

resistente, e as camadas mais superficiais são de TPU 

(Poliuretano Termoplástico), com ou sem costuras.  

As redes das traves são de Nylon (Polietileno) e, as 

gramas naturais, embora ainda persistam, têm sido 

substituídas pelas gramas sintéticas, inclusive nos campos 

de várzea brasileiros, e em muitos campos de futebol do 

mundo, em especial nos climas muito frios. 

Todos estes novos produtos podem ser utilizados 

oficialmente, desde que estejam aprovadas pela FIFA 

(ABQCT, 2008, STMA & SAFE, 2012; VIANA, 2012; 

JESUS et al., 2013; COSTA, 2014; CBF, 2015, 

VASQUES, PAIVA & FORTUNATO, 2015; 

CANAONLINE, 2018). 

Conclusão  

Do ponto de vista da agricultura, os gêneros de 

plantas beneficiados pelo uso advindo da modernização no 

futebol são a Hevea Aubl., Nelumbo Adans., e Saccharum 

L., enquanto outros gêneros simplesmente tiveram o seu 

uso reduzido como o Gossypium L.,  Agrostis L., Cynodon 

Rich., Festuca L.,  Lolium L., e Poa   L.,  Zoysia Willd., já 

o pior sobrou para o Eucalyptus L’Hér., Cinnamomum 

Schaeffer, Cannabis L. e Corchorus L., entre outros, que 

praticamente deixaram de ser utilizadas no negócio do 

futebol. Na perspectiva da pecuária, persistem três gêneros 

de animais Bos L., Macropus Shaw, e Capra L., quando o 

material utilizado ainda é o couro natural, embora em 

menor escala que anteriormente. Já o inseto Dactylopius 

spp. também teve sua criação diminuída pela sua 

substituição por corantes sintéticos. 

Neste jogo, por enquanto, alguns agricultores e 

pecuaristas, assim como claramente o meio ambiente, 

foram perdedores, enquanto outros comerciantes 

venceram, devido à modernização do futebol, pela simples 

troca do natural pelo sintético. Porém, como diz o ditado 

“O futuro a Deus pertence”, e como “Deus é brasileiro”, 
eu acredito numa virada a favor da agricultura e pecuária, 

inclusive dos recursos genéticos e do meio ambiente, e 
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assim venceremos o jogo final de goleada, justificando o 

nosso nome (Homo sapiens L.). 
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