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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo mensurar o consumo máximo de oxigênio (VO2max - ml/kg/min-1) de
futebolistas durante o período de competição da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro de Futebol do ano de
2021. Participaram do estudo 24 futebolistas do gênero masculino com as seguintes características: idade (anos) 21,8
± 3,6, massa corporal (kg) 76,02 ± 7,02, percentual de gordura (%G) 9,03 ± 3,93 e estatura (cm) 177,6 ± 6,55. Para
a avaliação do consumo máximo de oxigênio (VO2max - ml/kg/min-1) utilizou-se o método indireto por meio do
Yo-yo Intermitent Recovery Test Nível 1 (Yo-yo IRI) e os futebolistas apresentaram os seguintes resultados: foram
percorridos 1446,66 m ± 373,87m, resultando em VO2máx de 48,50 ± 3,13 ml/kg/min-1. Com base nos resultados
conclui-se que o protocolo indireto utilizado, é válido, fidedigno e viável para mensurar o VO2max em futebolistas, e
capaz de diferenciar níveis competitivos no futebol.
Palavras-chave: Futebol. Potência aeróbia. Yo-yo Intermitent Recovery Test Nível 1.

ABSTRACT
O presente estudo teve como objetivo mensurar o consumo máximo de oxigênio (VO2max - ml/kg/min-1) de
futebolistas durante o período de competição da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro de Futebol do ano de
2021. Participaram do estudo 24 futebolistas do gênero masculino com as seguintes características: idade (anos) 21,8
± 3,6, massa corporal (kg) 76,02 ± 7,02, percentual de gordura (%G) 9,03 ± 3,93 e estatura (cm) 177,6 ± 6,55. Para
a avaliação do consumo máximo de oxigênio (VO2max - ml/kg/min-1) utilizou-se o método indireto por meio do
Yo-yo Intermitent Recovery Test Nível 1 (Yo-yo IRI) e os futebolistas apresentaram os seguintes resultados: foram
percorridos 1446,66 m ± 373,87m, resultando em VO2máx de 48,50 ± 3,13 ml/kg/min-1. Com base nos resultados
conclui-se que o protocolo indireto utilizado, é válido, fidedigno e viável para mensurar o VO2max em futebolistas, e
capaz de diferenciar níveis competitivos no futebol.
Keywords: Soccer. Aerobic power. Yoyo Intermittent Recovery Test Level 1

1- UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba
2- UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
3- Faculdade Pitágoras – Poços de Caldas - Mg
4- UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Botucatu - SP

Autor de correspondência
Adriano de Almeida Pereira - Email: ef6adriano@hotmail.com

DOI: 10.36692/v13n2-03

VO2max em atletas de futebol

INTRODUÇÃO

dessa capacidade, sendo realizados por meio

O futebol é uma modalidade esportiva de
alta intensidade com características intermitente,
e para aumentar o desempenho dos futebolistas,
evidencia-se a necessidade de aperfeiçoar diversas
capacidades físicas específicas

.

(1; 12)

De acordo com Moraes et al.

(19)

a potência

aeróbia configura-se como a capacidade física
predominante nessa modalidade, uma vez que, a
duração de uma partida de futebol é composta
por dois tempos de 45 minutos de duração,
perfazendo um total de 90 minutos.
Por essa razão, estudos realizados com
futebolistas faz referência a essa capacidade,
além de ser considerada a variável que melhor
representa a máxima capacidade de integração
do organismo para captar, transportar e utilizar
oxigênio nos processos de produção de energia
para realizar contrações musculares durante as
ações executadas dentro de uma partida

.

(4; 23; 28)

A potência aeróbia tem como indicador
de desempenho o consumo máximo de oxigênio
(VO2max) que tem sido amplamente mencionado
em estudos com futebolistas profissionais, e
com futebolistas mais jovens pertencentes as
categorias de formação

.

(6; 21)

No que diz respeito a protocolos
específicos

utilizados

para

mensurar

o

desempenho do VO2max de futebolistas,

de protocolos de esforço progressivo, com
analisador de gases e em ambiente laboratorial, e
também de métodos indiretos, embora descritos
como menos precisos, são testes que melhor
refletem a realidade da prática do futebol, pois
são realizados em piso de grama, com calçados
específicos e em condições ambientais similares
ao jogo (3; 5; 29).
Apesar de serem métodos distintos,
estudos demonstraram correlação no VO2max
de futebolistas frente a aplicação de testes
laboratorial (direto) e de campo (indireto) (14; 25).
Nesse sentido, devido as vantagens
apresentadas pelos métodos indiretos, como
simplicidade, baixo custo, a inexistência de
mão de obra especializada para o manuseio
dos equipamentos, e também pela realidade
apresentada pela maioria dos clubes do futebol
brasileiro no que diz respeito a questão
financeira, preparadores físicos tem lançado mão
dessa estratégia para mensurar o VO2max dos
futebolistas (16; 20).
Assim sendo, o presente estudo teve
como objetivo mensurar o consumo máximo
de oxigênio (VO2max - ml/kg/min-1) de
futebolistas de uma equipe durante o período de
competição da Segunda Divisão do Campeonato
Mineiro de Futebol do ano de 2021.

a literatura relata a existência de métodos
diretos, mencionados como padrão ouro, por
apresentarem maior precisão nos resultados
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MATERIAIS E MÉTODOS
Participaram do estudo 24 futebolistas
do gênero masculino do Poços de Caldas Futebol
Clube. Dentre os futebolistas avaliados três eram
zagueiros, três eram laterais, cinco eram volantes,

cinco eram meio campistas e oito eram atacantes.
Todos os futebolistas tinham alimentações
regulares sendo café da manhã, almoço, café da
tarde, jantar e ceia e moravam em alojamentos
fornecidos pelo clube. As características dos
futebolistas são apresentadas na tabela 1.

Desenho experimental

supra-ilíaca e abdominal) foram mensuradas por

Os futebolistas foram submetidos ao

um único avaliador com um adipômetro Cescorf

método indireto por meio do Yo-yo Intermitent

(Brasil), com precisão de 0,1 mm. As medidas de

Recovery Test Nível 1 (Yo-yo IRI), com o objetivo

espessura das dobras cutâneas foram realizadas

de mensurar o consumo máximo de oxigênio

sempre do lado direito dos avaliados. Realizou-se

(VO2max - ml/kg/min-1) durante o período de
competição da Segunda Divisão do Campeonato
Mineiro de Futebol do ano de 2021.
Procedimentos
Antropometria e composição corporal
Para a caracterização da amostra avaliouse variáveis antropométricas (massa corporal,
estatura) e de composição corporal (% gordura).
A massa corporal foi mensurada utilizando-se
uma balança eletrônica (Filizola®, Brasil), com
precisão de 0,1 kg, e a estatura foi determinada
em um estadiômetro de metal, com precisão
de 0,1 cm, de acordo com os procedimentos
descritos por Fernandes Filho (10).
Avaliou-se a composição corporal por
meio da técnica de espessura do tecido celular
subcutâneo. A gordura corporal relativa foi
estimada pelas equações de Faulkner (8). Para

uma série de três medidas sucessivas na mesma
dobra, considerando a média das três dobras o
valor adotado para este ponto.
Consumo máximo de oxigênio (VO2max
- ml/kg/min-1)
Avaliou-se o consumo máximo de
oxigênio ((VO2max - ml/kg/min-1) por meio
do método indireto Yo-yo Intermitent Recovery
Test Nível 1 (Yo-yo IRI) proposto por Bangsbo;
Iaia; Krustrup (2). O teste consiste em percorrer a
distância de 20 metros em ida e volta (40 metros)
com um intervalo de 10 segundos de recuperação
ativa, em 5 metros (ida e volta). A velocidade inicial
do teste é de 10 km.h-1, a segunda velocidade é
de 12 km.h-1 e nas velocidades seguintes, a partir
de 13 km.h-1, a velocidade aumenta em 0,5 km.h1, até a exaustão.

tanto, quatro dobras (tricipital, subescapular,
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Análise estatística

A velocidade do teste foi controlada
por sinais sonoros emitidos por aparelhos de

Para análise dos resultados do consumo

CD-ROOM. O teste foi interrompido quando

máximo de oxigênio (VO2máx - ml/kg/min-

os jogadores não foram capazes de percorrer

1), compilou-se os dados para o programa

por duas vezes consecutivas o trajeto dentro do

computacional Excel 2013, e os valores foram

tempo delimitado pelos sinais sonoros ou pela

expressos em média aritmética e desvio-padrão.

fadiga voluntária, sendo considerada a distância

RESULTADOS

total percorrida (em metros) o desempenho final
do teste.
Para encontrar o VO2máx indireto foi
utilizado a seguinte equação:
VO2máx (ml/kg/min-1) = Distância (m)
* 0,0084 + 36,4.

A distância percorrida foi de 1446,66 m ±
373,87m, o que resultou em VO2máx de 48,50 ±
3,13 ml/kg/min-1.
Quadro 1 – Distância percorrida e valor
do consumo máximo de oxigênio (VO2máx ml/kg/min-1) dos futebolistas.

DISCUSSÃO
A potência aeróbia é a capacidade física
predominante no futebol, em razão da duração
da partida, apresentando como indicador de
desempenho o consumo máximo de oxigênio
(VO2máx), que é utilizado para o monitoramento
e prescrição de treinamento em esportistas e
sedentários (19; 21).
Analisando os resultados do consumo
máximo de oxigênio (VO2máx - ml/kg/min-1)
dos futebolistas do presente estudo (quadro 1),
observou-se que foram percorridos 1446,66 m ±
373,87m, o que resultou em VO2máx de 48,50 ±
3,13 ml/kg/min-1.

Em relação aos protocolos utilizados
para mensurar o consumo máximo de oxigênio
(VO2máx) de futebolistas, a literatura especializada
relata a existência de métodos diretos e indiretos
. Os métodos diretos são mencionados

(26; 27)

como padrão ouro, por apresentarem maior
precisão nos resultados dessa capacidade, além de
possuírem custo elevado e carecer de mão de obra
especializada para manuseio de equipamentos (24),
por essas razões são utilizados exclusivamente
em estudos realizados em universidades que
possuem laboratórios com essa infraestrutura, e
também, em clubes de futebol com alto poder
aquisitivo.
Nesse sentido, Mahseredjian, Barros
Neto e Tebexreni

(15)

avaliaram VO2máx de
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futebolistas com idade média de 15 a 20 anos

No presente estudo, utilizou-se o método

por meio do teste direto realizado em laboratório

indireto Yo-yo Intermitent Recovery Test Nível 1

(teste ergoespirométrico de esforço progressivo

(Yo-yo IRI), em razão do baixo poder aquisitivo

máximo). Nos resultados observou-se valores de

apresentado pelo clube, das vantagens já relatadas

59,77 ml/kg/min-1.

perante a aplicação desses métodos, além da

Leal Júnior et al. (13) avaliaram o VO2pico

eficácia comprovada em estudos reportando

de futebolistas profissionais com idade média de

correlação no VO2máx com os métodos

24,3 anos por meio do teste direto realizado em

diretos.

laboratório (teste ergoespirométrico de esforço

Ao comparar-se os resultados do VO2máx

progressivo máximo). Nos resultados observou-

dos futebolistas do presente estudo (1446,66 m ±

se valores de 54,8 ml/kg/min-1.

373,87m - VO2máx de 48,50 ± 3,13 ml/kg/min-

No que diz respeito aos métodos indiretos,

1) com futebolistas de outros estudos, observa-

embora relatados como menos precisos, são

se que ocorre similaridade quando as amostras

testes que melhor refletem a realidade da prática

apresentam semelhança em relação ao nível de

do futebol, por exibirem maior paridade ao jogo,

competitividade.

além de apresentarem correlação no VO2máx
com métodos diretos (18; 25).

Nessa direção, o estudo de Raider et
al.(22) demonstrou que futebolistas juvenis (16 e

Assim sendo, o estudo de Lizana et al.

17 anos) no estágio maturacional 5 (maturação

confirmou a eficácia da utilização do método

pubiana) que disputaram a Primeira Divisão do

indireto, pois observou-se correlação moderada

Campeonato Carioca apresentaram valores de

no VO2máx - ml/kg/min-1 de futebolistas da

VO2máx de 48,1 ml/kg/min-1 após a realização

categoria sub-20 frente a realização de testes

do Yo-yo IRI.

(14)

direto e indireto (teste ergoespirométrico de
esforço progressivo máximo vs. Yo-yo IRI).
Schaurich et al.

O estudo de Figueiredo et al. (11) demostrou
que futebolistas profissionais que disputam

investigaram a

competições de nível regional percorreram no

relação entre o método direto e indireto (teste

teste Yo-yo IRI 1365m, resultando em VO2máx

ergoespirométrico

de 47,86 ml/kg/min-1.

de

(25)

esforço

progressivo

máximo vs. equação preditiva de esforço

Em contrapartida, quando as amostras

máximo) de avaliação do VO2máx - ml/kg/min-

se apresentam com heterogeneidade no que diz

1 em futebolistas com idades entre 17 a 34 anos.

respeito ao nível de competitividade, observa-se

Nos resultados observou-se correlação positiva

resultados distintos no VO2máx.

no grupo de futebolistas com destaque para os
laterais e atacantes.

Sendo assim, Félix-Ferreira et al.

(9)

investigaram o VO2máx por meio do teste Yo-yo
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IRI de futebolistas profissionais que disputam a
segunda divisão do Campeonato Paraibano. Nos
resultados observou-se valores de 52,8 ml/kg/
min-1.
Markovic e Mikulic (17) demonstraram que
futebolistas croatas das categorias sub18 e sub19
que disputam competições a nível internacional
percorreram 1800m e 2128m respectivamente no
teste Yo-yo IRI.
De forma adicional, Deprez et al.(7)
demonstraram

que

futebolistas

belgas

da

categoria sub17 que disputam competições a
nível internacional percorreram 1911m no teste
Yo-yo IRI.
Diante do exposto, pode-se inferir que o
Yo-yo Intermitent Recovery Test Nível 1 (Yo-yo
IRI) utilizado para mensurar o VO2máx é capaz
de diferenciar níveis competitivos no futebol.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados, pode-se concluir
que a avaliação do VO2máx em futebolistas por
meio da utilização de métodos indiretos é válida,
fidedigna e viável, além de ser capaz de diferenciar
níveis competitivos no futebol.
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