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RESUMO 

 
 

Este estudo baseou-se no consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e 

sua relação com as diferentes posições do futsal. Assim, foram avaliados 13 

atletas do sexo masculino de nível semi-profissional e idade média de 22,3 ± 

2,33 anos, sendo: 3 goleiros, 2 fixos, 6 alas e 2 pivôs. Para obtenção dos 

resultados de VO2máx, aplicou-se o teste de Legér, enquanto na análise 

estatística, o teste de ANOVA com teste post hocde Bonferroni t-test foi o 

escolhido. O valor médio de consumo de oxigênio obtido foi x = 54,29 ± 4,92 

ml.kg.minˉ¹, no entanto, somente entre os alas (VO2máx = 57,6 ± 3,63 

ml.kg.minˉ¹) e os goleiros (VO2máx = 48,6 ± 4,58 ml.kg.minˉ¹) foi possível 

constatar uma diferença significativa (p<0,05). Em relação às posições de linha 

- fixo (53,6 ml.kg.minˉ¹) e pivôs (53,6 ± 4,24 ml.kg.minˉ¹) - não houveram 

variações expressiva e portanto, dentre os atletas selecionados, os alas 

apresentaram o maior valor absoluto de VO2máx. É possível que esses 

resultados sejam conseqüência da rotatividade assumida pelo jogo atualmente, 

cuja movimentação dos atletas por toda a quadra torna-se necessária. 

Entretanto, os resultados apontam para a elaboração de mais testes, nos quais 

outras variáveis fisiológicas devem ser consideradas, a fim de verificar 

possíveis diferenças quanto ao nível de exigência nas distintas posições do 

futsal. 
Palavras – chave: Futsal; consumo máximo de oxigênio. 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This study was based on the maximum oxygen consumption 
(VO2máx) and their relation with the different futsal positions. Therefore, that 
was evaluated 13 male athletes with semi-professional level and mean age of 
22,3 ± 2,33 years, being: 3 goalkeepers, 2 fixed, 6 wards and 2 pivots. For 
obtain of VO2máx results it was applied the Legér’s test, while in the statistical 
analysis, the ANOVA’s test with post hoc the Bonferroni t-test was chosen. The 
medium value of oxygen consumption obtained was x = 54,29 ± 4,92 
ml.kg.minˉ¹, however, only among the wards (VO2máx = 57,6 ± 3,63 
ml.kg.minˉ¹) and the goalkeepers (VO2máx = 48,6 ± 4,58 ml.kg.minˉ¹) was 
possible find a significative difference (p<0,05). With respect of line positions – 
fixed (53,6 ml.kg.minˉ¹) and pivots (53,6 ± 4,24 ml.kg.minˉ¹) – there were no 
expressive variations and therefore, among the selected athletes, wards 
present the higher VO2máx absolute value. It is possible, that these results are 
consequence of the rotativity assumed by the game nowadays, whose the 
movement of athletes throughout the court becomes necessary. However, the 
results indicate for more tests elaboration, where other physiological variables 
must be considered, for the purpose of verify possible differences as for the 
exigency level in futsal distinct positions. 

 
Key words: futsal; maximum oxygen consumption. 
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Introdução 

 

 O futsal teve sua origem no futebol, e desde então vem sofrendo 

alterações, tais quais: mudanças nas regras, padrões e dinâmica do jogo, que 

o distanciam de suas primeiras práticas. Hoje em dia é um esporte amplamente 

difundido no Brasil e praticado em mais de 100 países, satisfazendo às 

exigências do Comitê Olímpico Internacional (COI) para ser reconhecido como 

esporte olímpico (Fernandez, 2004). Embora tenha alcançado esse status 

mundial, existem poucos estudos disponíveis na literatura científica, seja 

internacional ou nacional sobre suas variáveis fisiológicas (Lima, Silva e Souza, 

2005). Além da falta de estudos, Maria, Almeida e Arruda, 2007 citam ainda a 

carência existente entre o conhecimento científico e sua aplicação pratica. 

A importância das variáveis fisiológicas tem ganhado destaque nos 

programas de treinamento, com a perspectiva de aprimorar e desenvolver a 

performance dos atletas dos mais diferentes esportes. A capacidade aeróbia 

influencia diretamente o desempenho e o nível competitivo da equipe. Contudo, 

o desempenho esportivo é dependente de uma série de fatores bioquímicos, 

fisiológicos, genéticos, anátomo-morfológicos e psicológicos (Lima, Silva e 

Souza, 2005). 

 No entendimento de diversos autores (Altimari, et. al, 1999; Lima, Silva e 

Souza, 2005; Santi Maria,  Almeida e Arruda, 2009; Santi Maria,  Almeida e 

Hespanhol, 2007; Soares & Tourinho Filho, 2006;), o futsal, assim como o 

futebol de campo, tem predominância do metabolismo aeróbio e é 

caracterizado por ser um esporte de esforços intermitentes de curta duração e 

alta intensidade, periodicidade aleatória, com alto número de ações motoras, 
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estando ou não, o jogador, com a bola nos pés (Baros Neto & Guerra, 2004). 

Estas atividades de alta intensidade são intercaladas com atividades 

recuperativas, tais como andar e trotar, além de descansar durante algumas 

interrupções ou períodos de tempo técnico (Santi Maria, Almeida e Arruda, 

2009). Sendo assim, o futsal exige dos jogadores a resistência muscular, a 

força ou potencia dos membros inferiores, a agilidade e a flexibilidade (Cyrino 

et. al, 2002). Barbanti (1988) apud Soares & Tourinho Filho (2006) ainda 

ressalta a resistência aeróbia, a velocidade, a coordenação, o ritmo e o 

equilíbrio como qualidades importantes para que os jogadores de futsal 

estejam sempre preparados para reagir aos mais variados estímulos, da forma 

mais rápida e eficiente possível. 

Assim, podemos citar o consumo máximo de oxigênio (VO2MAX) como 

uma variável fisiológica que influencia diretamente o desempenho do atleta de 

futsal durante a partida. O VO2MAX representa a maior capacidade de captação, 

transporte e utilização do oxigênio para os processos aeróbios de produção de 

energia durante a contração muscular, sendo o melhor indicativo de potência 

aeróbia do indivíduo. Com a elevação desta variável fisiológica, a musculatura 

se torna preparada para captar e utilizar um maior volume de oxigênio, 

apresentando menores índices de fadiga e propiciando ao atleta os 

movimentos de forma eficiente por mais tempo.  

 Em estudos analisando jogadores venezuelanos, em partidas com dois 

períodos de vinte minutos, Garcia (2004) constatou que a partida tem duração 

entre 75 e 90 minutos, tendo somente 46% deste tempo total com a bola 

estando efetivamente em jogo e ainda verificou que os jogadores realizam 
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cerca de 671 ações diferentes durante uma partida, entre andar para frente e 

para trás, trotar, correr em velocidade, sprints e conduzindo a bola. 

 Dentro desse contexto, existem alguns estudos como o de Soares e 

Tourinho Filho (2006) onde mostram que a distância percorrida pelos jogadores 

durante as partidas é determinada principalmente pela posição ou função tática 

ocupada dentro de quadra, tendo um deslocamento médio de 3400 metros 

para Garcia (2004) e 5160 metros para Rebello (2007) apud (Santi Maria, 

Almeida e Arruda, 2009). Soares e Tourinho Filho (2006) citam ainda que o 

nível do adversário ou campeonato exerce influência sobre essas distâncias. 

No estudo de Balikian et. al (2002), realizado com jogadores de futebol de 

campo, onde o objetivo foi comparar a resistência aeróbia nas diferentes 

posições de jogo, chegou-se a conclusão que os jogadores de variadas 

posições apresentavam níveis diferentes de capacidade aeróbia, 

possivelmente devido às diversas sobrecargas impostas durante partidas e 

treinamentos coletivos.  

Quanto às posições no futsal, o goleiro é o ultimo defensor e tem 

limitada sua zona de atuação, sendo o que necessita de menos solicitação 

metabólica. O fixo tem como função organizar a saída de bola e, 

fundamentalmente, desarmar as ações do adversário. Os alas são os principais 

responsáveis pela armação das jogadas de ataque, efetuando deslocamentos 

constantes. O pivô é o jogador com maior poder de finalização e também o 

responsável por iniciar a marcação do adversário (Arins e Silva, 2007). Assim, 

pode-se supor que dependendo da posição que exerce no time, cada jogador 

tem um nível de solicitação metabólica diferenciada, o que exige e gera 

adaptações nos processos de produção de energia. 
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No estudo realizado por Soares e Tourinho Filho (2006), citado 

anteriormente, chegou-se à conclusão que apesar dos goleiros terem uma 

tendência a percorrerem menores distâncias durante o jogo e os fixos, uma 

distância maior, não foram observadas diferenças significativas ao compararem 

as diferentes posições e as distâncias percorridas. Isso pode ser reflexo da 

evolução que o futsal vem sofrendo, onde existe grande rotatividade nos 

padrões de jogo, e os jogadores acabam não mantendo suas posições, e sim 

fazendo todas as funções táticas. 

No entanto, as posições no futsal ainda são pré-estabelecidas e as 

equipes se utilizam de um fixo, dois alas e um pivô, onde mesmo com 

revezamentos entre todos os jogadores da equipe, a estrutura, na maioria das 

vezes, é mantida. Dessa maneira temos um questionamento: os jogadores de 

diferentes posições, com diferentes funções táticas e diferentes solicitações 

metabólicas, têm também uma diferente capacidade aeróbia? Assim, o 

presente estudo tem como objetivo comparar o consumo máximo de oxigênio 

(VO2MAX) entre jogadores de futsal de diferentes posições de jogo. 
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Objetivo 

 

 Comparar o consumo máximo de oxigênio (VO2MAX) entre jogadores de 

futsal de diferentes posições de jogo. 
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Metodologia 

 

Caracterização 

Este estudo caracteriza-se como quantitativo-comparativo, pois se constitui 

na comparação da mesma variável fisiológica, que é o VO2MAX, entre jogadores de 

futsal de diferentes posições. 

Sujeitos 

A pesquisa foi realizada em um clube de futsal da cidade de Juiz de Fora, 

recém campeã de um torneio de expressão regional, totalizando 13 atletas do 

sexo masculino, com média de idade de 22,3 ± 2,33 anos, sendo destes 3 

goleiros, 2 fixos, 6 alas e 2 pivôs. Para participarem do estudo, os atletas deveriam 

estar em processo de treinamento e não ter sofrido lesão na temporada em que foi 

realizado o estudo. 

O teste respeitou o período de reavaliação do grupo, como planejado pelo 

preparador físico da equipe. 

Coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio do teste de Legér. Para tal, dividiu-se o 

grupo em duas baterias. 

Variáveis/ instrumentos de investigação 

Foi avaliada a seguinte variável fisiológica: 
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 Consumo máximo de oxigênio (VO2MAX), avaliado através do teste de 

Legér, pois este é de fácil utilização, apresenta um baixo custo em 

relação a outros protocolos e proporciona uma coleta prática dos dados, 

além Santi Maria, Almeida e Arruda (2009) notarem correlação devido à 

especificidade do futsal e o dinamismo na aplicação do teste. 

 

Procedimentos estatísticos: 

 

Foi utilizada a estatística descritiva para determinar a média e o 

desvio padrão. Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov onde se verificou a 

possibilidade de analisar a variável através do método ANOVA. Para 

determinação da significância, utilizou-se o teste post-hoc de Bonferroni t-teste. 

Para todas as análises foi adotado o coeficiente de significância estatística p < 

0,05. 
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Resultados 

 

Na tabela 1 estão demonstrados os valores médios do VO2MAX dos 

jogadores de futsal divididos pelas diferentes posições de jogo. 

 

Tabela 1 – Valores médios do VO2MAX (ml.kg.minˉ¹) entre diferentes posições do futsal 

 

Posição Goleiro (n=3) Fixo (n=2) Ala (n=6) Pivô (n=2) 

VO2MAX 48,6 53,6 57,6 53,6 

Desvio padrão 4,58 0,00 3,63 4,24 

Valor mínimo 44,6 53,6 56,6 50,6 

Valor máximo 53,6 53,6 62,6 56,6 

 

Foram encontrados valores de VO2MAX maiores para os Alas (57,6 ±3,63 

ml.kg.minˉ¹), seguidos pelos Pivôs (53,6 ±4,24 ml.kg.minˉ¹), Fixos (53,6 

ml.kg.minˉ¹) e Goleiros (48,6 ± 4,58 ml.kg.minˉ¹). Entretanto, somente foi 

encontrada diferença significativa entre os Goleiros e os Alas (p<0,05).  
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Discussão 

 

O futsal é um esporte amplamente difundindo, sendo o mais praticado 

no mundo, por cerca de 11 milhões de pessoas (Santi Maria, Almeida e Arruda, 

2009). Devido às mudanças das regras no percorrer dos anos e as alterações 

na dinâmica do jogo, o esporte se tornou altamente competitivo, levando os 

jogadores a se especializarem. Assim a preparação física se torna essencial 

para o bom desempenho de um atleta em qualquer modalidade desportiva 

(Santi Maria, Almeida e Arruda, 2009). E no futsal não é diferente, onde quem 

apresenta melhores níveis de condicionamento físico fica em quadra por mais 

tempo, participa ativamente da partida, além de apresentarem uma 

recuperação muito mais rápida. 

Desta forma, a preparação física tem tido um papel de destaque nas 

pesquisas atuais, com o objetivo de buscar o máximo dos atletas. No estudo 

presente encontrou-se uma média geral de VO2MAX dos atletas de 54,29 

ml.kg.minˉ¹ ± 4,29, com os Alas demonstrando uma tendência a apresentarem 

valores mais elevados em comparação aos demais jogadores. Entretanto só se 

encontrou diferença significativa entre os Alas e os Goleiros. 

Comparando o valor encontrado nesse estudo com os apresentados 

pela literatura para o futebol de campo, como o de Balikian et. al (2002) que 

encontrou valores médios de 59,01 ml.kg.minˉ¹, percebemos que existe uma 

ligeira diferença entre as medidas do consumo máximo de oxigênio, o que nos 

faz perceber diferenciações entre as modalidades e também na preparação 

física, o que reflete na variável fisiológica estudada. 
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Ao relacionar o consumo máximo de oxigênio com a distância 

percorrida, temos o estudo realizado por Soares e Tourinho Filho (2006), no 

qual se analisou as distâncias percorridas em diferentes posições de jogo, 

tendo encontrado uma tendência de o Goleiro percorrer uma distância menor, 

não encontrando diferenças significativas entre as demais posições, o que 

corrobora com os resultados encontrados neste trabalho, já que um VO2MAX 

mais elevado permitiria ao atleta um deslocamento e um tempo de 

permanência em quadra maior. 

Devido à escassez de artigos existentes relacionando o consumo de 

oxigênio por posições do jogo, fica complicado fazer uma comparação apurada 

a respeito dos resultados obtidos, sendo esta uma limitação das análises. 

Contudo, assim como nos estudos realizados por Arins e Silva (2007), os 

resultados apontam um maior trabalho dos Alas em relação às demais 

posições. Entretanto, não se verificou diferença nos valores absolutos entre os 

Pivôs e os Fixos, diferentemente do estudo citado acima.  

Se tratando do valor médio do VO2MAX, observou-se um resultado (54,29 

±4,92 ml.kg.minˉ¹) muito próximo aos encontrados na literatura nacional e 

internacional, como está demonstrado na Tabela 2 . Esses estudos ainda foram 

realizados em diferentes categorias e níveis técnicos, o que pode indicar ser 

esse um valor médio em relação ao consumo máximo de oxigênio na 

modalidade futsal. 
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Tabela 2 – Relação de valores médios do VO2MAX (ml.kg.minˉ¹)  no futsal em diferentes 

estudos. 

Estudos VO2MAX médio Categoria 

Cyrino et. al  (2002) 50,17 Juvenis 

Boas e Nogueira Filho (2006) 53 Profissionais 

Alvarez, D’Ottavio e Castagna (2007) 55 Semi-profissionais 

Santi Maria, Arruda e Hespanhol (2007) 49,53 Sub-20 

 

Comparando os valores do consumo máximo de oxigênio pelas diversas 

posições de jogo, encontrou-se valores semelhantes entre o presente estudo e 

o realizado por Santi Maria et. al (2006) e Santi Maria, Arruda e Hespanhol 

(2007), para as posições de Goleiro, Fixo e Pivôs. Os Goleiros apresentaram 

valores de 48,6 ml.kg.minˉ¹ no presente estudo, para 46,7 e 46,73 ml.kg.minˉ¹ 

para os respectivos autores. Os Fixos apresentam valores de 53,6 ml.kg.minˉ¹ 

no trabalho atual, próximo dos valores encontrados pelos autores 49,5 e 51,59 

ml.kg.minˉ¹ respectivamente. A semelhança também foi verificada com os 

Pivôs: 53,6 ml.kg.minˉ¹, muito próximos de 50,9 e 51,32 ml.kg.minˉ¹ 

respectivamente. 

Ainda observa-se uma correlação muito grande entre o presente estudo 

e o de Santi Maria, Arruda e Hespanhol (2007), onde os valores de VO2MAX 

praticamente não se alteram entre os Fixos e os Pivôs. Já para a posição Ala, 

os valores encontrados no presente estudo 57,6 ml.kg.minˉ¹ são relativamente 

mais altos que os encontrados por Santi Maria et. al (49,5 ml.kg.minˉ¹) e 48,48 

ml.kg.minˉ¹ (Santi Maria, Arruda e Hespanhol, 2007). 
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Conclusão 

 

Pode-se observar que devido ao fato do Goleiro ter seu campo de 

atuação reduzido e um treinamento específico, há uma diferença entre o 

consumo máximo de oxigênio deste e o dos demais jogadores, sendo 

significativa ao comparado com os Alas.  

Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que devido à dinâmica atual 

do jogo, onde a rotatividade em quadra é muito grande, não há diferenças 

significativas entre o consumo máximo de oxigênio nas diferentes posições de 

linha. 

Analisando os valores de VO2máx encontrados, podemos perceber que 

esta não parece ser a principal variável a ser indicada para determinar um bom 

condicionamento físico dos atletas de futsal, sendo necessários outros estudos 

que levem em conta outras variáveis, como o limiar anaeróbio, para esclarecer 

qual o fator determinante fisicamente e se existe alguma diferença quanto ao 

nível de exigência das diferentes posições do futsal. 
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