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 Introdução 

Resultados 
Não foi observado nenhuma mudança (nem melhora e 
nem piora) que podem ser consideradas significativas 
nas velocidades de limiares obtidos pelo teste de 
VO2max. Comportamento semelhante pode ser 
observado nos testes de desempenho na figura 1. 

Conclusões 
Concluímos que o teste de CRL não se mostrou aplicável 
para determinação do tempo de pausa no treinamento 
intervalado com estímulos de 400m. É, portanto, um 
teste invasivo que demanda um investimento financeiro e 
metodológico não justificado neste estudo. Sugerimos 
que pausas vantajosas, que assegurem a intensidade no 
volume preconizado sejam ajustadas através da 
utilização de um cronômetro comum.  

Métodos 
contínuos 

Métodos 
auxiliares 

Métodos 
intervalado 

O exercício intervalado é caracterizado por ser de 
alta intensidade sendo necessário intercalar pausas 
entre os esforços. Nesta intensidade é produzido 
uma alta concentração de lactato devido ao 
predomínio da via glicolítica anaeróbica para 
produção de energia. O comportamento do lactato 
pode ser observado através de um teste de cinética 
de remoção de lactato. 

Metodologia 

Nosso objetivo foi determinar 
o tempo individual de pausa 
entre as repetições de um 
treinamento intervalado de 
alta intensidade, investigar 
se a pausa foi suficiente e as 
respostas adaptativas desse 
treinamento. 

Pré Pós Treinamento 

CRL 
VO2máx 
3000m 

CRL 
VO2máx 
3000m 

- 5 semanas 
8 sessões de TI: 
95% vVO2máx 

 

- 7-10 x 400m 
(11,5 ± 0,5 minutos) 

 

- Pausa: Tmax 

9 corredores  amadores (6 homens e 3 mulheres). 
36,4 ± 14,2 anos; massa: 68,3 ± 12,4 Kg, Altura: 
173 ± 11,2 cm. 
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Figura 1 – A: Diferença entre PosTI e PreTI no tempo do teste de 400m. B: 
Diferença entre PosTI e PreTI no tempo do teste de 3000m. Linhas intermediarias 
horizontais limitam 95% do intervalo de confiança.  

Tabela 1 – Valores do percentual de tiros que foram realizados dentro do tempo 
previsto (TRDTP); tempo de pausa (Tmax); tempo no qual os atletas deveriam 
realizar os estímulos de 400m referente à 95% vVO2máx (tempo previsto) e 
média ± DP dos tempos realizados durante todas as sessões de treino intervalado. 


