
Limiar anaeróbico . 

Por muitos anos tem havido discussão sobre d e qual seria a melhor maneira de melhorar e l 
Threshold A naeróbico corredores de longa distância, e em grande parte se concentra o grande 

debate entre s i melhorou de forma mais eficiente com a formação contínua ou p ou contrastar 

com treinamento intervalado. 

Vários estudos foram realizados a esse respeito, já que em meados da década de 30 século 

passado começou a usar treinamento intervalado para a preparação de corredores fundo e 

metade de um fundo, sem que até agora fosse possível estabelecer com precisão se o a melhora 

desse fator é maior em corredores iniciantes quando apenas exercícios são usados contínua ou 

quando métodos fracionários são usados em corredores do mesmo nível. 

Q ue é questionável, considerando que a qualidade pode ser melhorada em apenas corredores de 

endurance através de exercícios contínuos e de longo prazo, bem como questionáveis fingir 

melhorá-lo realizando apenas intervalos e breves repetições, usando um metabolismo diferente 

do usado para sua melhoria. 

Aparentemente deve haver uma intensidade ótima, em corredores que estão preparados para 

competir e que a intervalos próximos do ritmo da competição, aproximadamente 85% do 

VO2Max melhorias no desempenho foram encontradas, o que é muito importante considerar ao 

preparar os atletas Assim, pode ser encontrada na maior parte da literatura especializada, e pela 

opinião de vários treinadores na área poderia sugerir que a carga de trabalho correspondente ao 

limiar O anaeróbico pode ser mantido em indivíduos altamente treinados por cerca de uma hora. 

Particularmente eu costumo fazer um teste entre meus alunos para determinar suas 

diferentes áreas de treinamento e, assim, poder prescrever esse tipo de treinamento, 

desde qualquer variação importante no ritmo de corrida pode interferir com a execução em 

um outra zona de treinamento que afetaria positiva ou negativamente seu desempenho, quando 

treinando em tais intensidades precisas. 

Pelo exposto e com base no que a literatura sugere sobre isso, na minha experiência Pessoal como 

um corredor e treinador, e na opinião de alguns amigos treinadores eu concluo em que ofator, 

que é perfectível e de grande importância para corredores de longa distância e nível superior, 

pode ser melhorado com treinamento contínuo em intensidade igual ou inferior ao mesmo limiar 

com uma duração de 30-45 min, ou formação fraccionada que acumular um total de 40 a 50 

minutos na intensidade mencionada. 

 


