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Resumo: O consumo máximo de oxigênio (Vo2máx) pode ser definido como a 
capacidade máxima de captação (pulmões), transporte (coração e vasos) e 
utilização do oxigênio (principalmente pelos músculos) durante o exercício 
dinâmico, envolvendo grande massa muscular corporal. O objetivo deste 
trabalho é descrever os resultados obtidos por diferentes métodos indiretos, 
que mensuram o consumo máximo de oxigênio em acadêmicos do Curso de 
Educação Física da Universidade Regional do Cariri - URCA. Neste trabalho foi 
desenvolvido um estudo com abordagem quantitativa, de caráter descritivo com 
base em referências bibliográficas. Para coleta de dados, foram aplicados 
alguns protocolos de testes que estimam o Vo2máximo do indivíduo. Os 
protocolos escolhidos para a bateria de testes foram: banco de KATCH & 
MACARDLE; teste de corrida de 12 minutos (COOPER); teste de vai e vem e o 
banco eletrônico de Cirilo (SOUSA, 2001). Os resultados apresentam valores 
médios e de desvio padrão, referente aos testes de vai e vem (20m) de LÉGER 
& LAMBERT (1982), teste de 12 minutos, submáximo de (KATCH & 
MACARDLE) e Banco eletrônico de Cirilo. Foram observados valores 
aproximados com relação ao Vo2max entre os testes avaliados, na qual o teste 
de 12 minutos se sobressaiu com 39,88 ± 8,72, seguido do teste de vai e vem 
de 20 metros com 39,29 ± 7,01, teste de banco de MACARDLE com 37,91 ± 
12,65, e por último o teste de banco de Cirilo com 28,66 ± 3,67. No que diz 
respeito ao consumo máximo de oxigênio, pode se concluir que todos os testes 
realizados atingiram resultados significativos e com relação à maior média 
obtida pelos testes, segue a seguinte sequência: teste de 12 minutos, teste de 
vai e vem, teste de banco e por último o teste de banco eletrônico de Cirilo. 
Contudo, todos os testes indiretos aqui apresentados mensuram o Vo2max do 
indivíduo de maneira satisfatória e eficiente. 
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