
 
 

Escola de Bicicleta Ciclofemini – www.ciclofemini.com.br  - página 1 
 

 

Existem duas medidas a VO2, que refere-se ao consumo de oxigênio pelo organismo 
numa determinada intensidade de exercício e a VO2max. que é a taxa máxima que o 
organismo de um indivíduo consegue captar e utilizar o oxigênio que está inspirando 
para gerar energia. 
 
Tanto VO2máx. (consumo máximo de oxigênio) como VO2 (consumo de oxigênio) é a 
quantidade de mililitros de oxigênio absorvidos por quilograma de peso corporal no 
espaço de tempo de 1 minuto.  
 
Estas medidas são importantes para podermos classificar o nível de aptidão 
cardiorrespiratório de um individuo. Este nível de aptidão pode ser limitado por alguns 
fatores tais como: Fatores genéticos, condição da massa muscular, aptidão física ou 
condicionamento físico. 
 
A aptidão cardiorrespiratória pode ser melhorada com treinamento, porém dificilmente 
haverá uma melhora acima de 30% no caso de pessoas que estavam destreinadas ou 
sedentárias e no caso de pessoas com bom preparo o percentual será bem menor. 
 
Por exemplo: Enquanto um sedentário pode melhorar seu VO2 máximo em até 30%, 
um atleta muito bem treinado consegue melhorar seu VO2 max em muito pouco, no 
máximo em 5%. 
 
A capacidade aeróbica melhorará se o exercício for de intensidade suficiente para 
aumentar a frequência cardíaca até pelo menos em 70% da FCM - Frequência 
Cardíaca Máxima. Apesar dos indivíduos pensarem que quanto mais intenso for o 
exercício melhor será para aprimorar o condicionamento, a ideia é falsa, pois, há um 
limiar anaeróbico onde o indivíduo não obterá ganhos adicionais. Por isso estabelece-
se uma Zona Alvo de Treinamento com valores mínimos e máximos para melhor 
aproveitamento tanto cardíaco como no condicionamento físico geral, de acordo com a 
idade do indivíduo. 
 

O refere-se à intensidade de exercício onde o nível de lactato 

sanguíneo começa a se acumular numa velocidade mais alta do que vinha 
acontecendo em intensidades de exercício mais leves. A partir desse ponto a 
velocidade de produção de lactato ultrapassa a velocidade de remoção causando um 
acúmulo que vai se acentuando cada vez mais.  
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Existem basicamente dois Limiares: 
 

representa o ponto onde a produção de lactato é aumentada, mas ainda 

existe um equilíbrio entre produção e remoção, as fontes aeróbias de energia 
continuam sendo predominantes no fornecimento de energia para a atividade; 
 

representa o ponto onde a produção de lactato é aumentada 

desproporcionalmente ao que vinha acontecendo nas intensidades inferiores de 
exercício, e a fonte energética aeróbia não consegue mais manter "sozinha" 
(predominantemente) o fornecimento de energia, passando a necessitar de ajuda das 
fontes anaeróbias, que acentuam o acúmulo de lactato induzindo à fadiga 
precocemente. 
 
Na pratica de exercício procure sempre manter-se no Limiar 1 
 

Entrar em forma é uma tarefa difícil, mas recompensadora. Uma das melhores 
é ter 

.  
 
Exercícios cardiovasculares são direcionados à melhoria da função cardíaca. Se seu 
coração pode bombear mais eficientemente e suportar mais desgaste, você reduzirá 
sua pressão sanguínea e o nível de colesterol, aumentar o aproveitamento de oxigênio 
e a capacidade de treinamento aeróbica. Esse tipo de exercício pode também ajuda-lo 
a perder peso, reduzir o estresse e fazer com que você se sinta mais saudável. 
 

 
A finalidade do exercício não é somente a proteção do aparelho cardiovascular, mas 
também a manutenção do bom funcionamento da estrutura corporal. Observe-se e 
responda: 
 

 No dia seguinte a um maior esforço físico você acorda todo dolorido? 

 Você acha difícil curvar-se, virar-se ou fazer uma rotação de tronco? 

 Você se sente frequentemente cansado mesmo sem ter feito nenhum exercício 
especial? 

 Tem dificuldades em conciliar o sono mesmo quando está muito cansado? 

 Quando você corre pequenas distâncias ou sobe escadas fica sem fôlego 

 Você está com seu peso acima do ideal? 

 Você se sente às vezes deprimido sem motivos? 
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Se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas acima, procure praticar uma 
atividade física que lhe proporcione prazer. Movimente-se, pois as pessoas que 
sofrem de cansaço generalizado, sem causas médicas, se beneficiam com "mais" 
exercícios que com "mais " descanso. 
 

 

1. Determine a frequência cardíaca alvo que você deve tentar alcançar durante 
seu treinamento com a seguinte fórmula: 220 - sua idade = Frequência 
Cardíaca Máxima (FCM); 0,60 x FCM = Limite Mínimo da Frequência Cardíaca 
Alvo; 0,85 x FCM = Limite Máximo da Frequência Cardíaca Alvo. Tente manter 
sua frequência cardíaca dentro dos limites mínimo e máximo durante seu 
treinamento.  

 

2. Para acompanhar a sua frequência cardíaca e o ritmo de seu desempenho é 
importante que você use um monitor de frequência cardíaca*. 

 

3. Escolha um programa ou rotina de exercícios e pratique-o regularmente. Tente 
treinar pelo menos 20 minutos ao dia por, no mínimo, três dias por semana. 
Não se exercite muito além de sua zona de conforto e não treine por mais 
tempo do que você é capaz.  

 

4. Tente exercitar-se de forma variada, focando em exercícios aeróbicos. Trotar, 
correr, nadar, pedalar, remar e praticar boxe são boas maneiras de aprimorar 
seu sistema cardiovascular. Estes podem ser feitos livremente em sua casa ou 
vizinhança.  

 

5. Tente outros exercícios, como treinamentos de força e resistência, para 
agregar variedade ao regime. Mescle sua rotina e inclua uma ampla variedade 
de diferentes exercícios para treinar seu sistema cardiovascular, mantendo seu 
nível de empolgação e interesse.  

 

6. Lembre-se de comer de forma saudável e beber muitos líquidos. Evite a 
desidratação bebendo pelo menos 300 ml de líquidos a cada dez a 20 minutos 
de treinamento. Sempre se alongue antes dos exercícios para evitar lesões. 
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* O monitor de frequência cardíaca, também conhecido como frequencímetro, é a junção 

de uma cinta elástica transmissora com um sensor, que deve ser usada no peitoral, e um 

receptor do tamanho de um relógio que usado no pulso. O monitor de freqüência 

cardíaca lhe proporciona uma maneira prática de medir instantaneamente a intensidade 

na qual está se exercitando. Desta forma, você é capaz de treinar de maneira adequada 

as suas condições físicas, como também, acompanhará com muito mais precisão o seu 

progresso.Para comprar um MFC acesse o site www.proximus.com.br, ao comprar digite 

o código como aluno da Escola de Bicicleta Ciclofemini ou como seguidor 

do Blog www.ciclofemini.com.br, você terá 10% de desconto na compra de qualquer 

modelo. 
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