
O que são os exercícios aeróbios e como agem em nosso corpo?  

 

A prática regular de exercícios físicos pode fazer uma grande diferença em nossas 

vidas. Isto porque previne doenças, aumenta nosso bem estar e gera sentimento de 

competência. Mas normalmente temos dúvida sobre qual tipo de exercícios realizar: 

aeróbios ou anaeróbios?  

 

No post de hoje vamos falar especificamente sobre os exercícios aeróbios. Quer saber 

mais sobre eles? Vem com a gente! 

 

O que são exercícios aeróbios? (h2)   

 

Durante a prática de um atividade física nosso organismo realiza, internamente, uma 

série de processos fisiológicos. Estes são os responsáveis pela produção de energia e, 

consequentemente, capacitação dos músculos em desempenhar os exercícios exigidos.  

 

A fim de gerar a energia necessária para o movimento existem dois metabolismos 

energéticos principais: o aeróbio e o anaeróbio. Sobre o primeiro, que é o que nos 

interessa nesse momento, o definimos como aquele que usa oxigênio para converter 

os substratos como glicogênio e gordura em ATP (molécula energética básica).  

 

Além disso, por utilizar o oxigênio, o metabolismo aeróbio passa por três etapas: 

captação, transporte e utilização do gás em questão. E durante esses processos são 

exigidas ações dos sistemas cardíaco e respiratório.  

 

Uma vez que entendemos isto, compreendemos a outra nomenclatura associada aos 

exercícios aeróbios que é a de exercícios cardiovasculares.  

 

Exemplos de atividades cardiovasculares (h3)  

 

Abaixo mostramos algumas possíveis atividades caracterizadas, frequentemente, como 

cardiovasculares:  



 

 Caminhadas;  

 Corrida leve;  

 Aulas de danças, bike, jump;  

 Pular corda;  

 Subir e descer escadas.  

 

Mas o que vale lembrar, é que o que define o principal metabolismo energético 

utilizado é a intensidade do exercício. Você pode, por exemplo, realizar uma aula de 

dança extremamente intensa e, por isso, precisar ativar o sistema anaeróbio, pois o 

aeróbio não será suficiente para suprir sua necessidade energética.  

 

Uma breve pausa aqui! Se você quer entender também os exercícios anaeróbios, não 

deixe de conferir o post [indicar o texto sobre exercícios anaeróbios].  

 

Voltando ao tema de hoje...  

 

De maneira simples, os exercícios considerados aeróbios são aqueles realizados até 

certo nível de intensidade em que o oxigênio, sozinho, consegue suprir a demanda por 

produção de energia.  

 

E vale destacar, ainda, que o metabolismo aeróbio está sempre em atividade, pois o 

uso do oxigênio por nosso organismo é constante.  

 

Bom, uma vez que entendemos o que são e quais podem ser os exercícios 

cardiovasculares, vamos entender melhor o que acontece no corpo, tanto durante a 

sua execução como após também, inclusive a longo prazo.  

 

O que muda no corpo durante a realização do treinamento cardiovascular (h2)  

 

A fim de captar, transportar e metabolizar o oxigênio existem algumas etapas chaves 

que se repetem durante toda a execução dos exercícios aeróbios. Além disso, devido 



ao treinamento constante, mudanças a nível bioquímico e fisiológico acontecem. Por 

causas destas é que com a prática frequente de atividade física aeróbica 

desenvolvemos um melhor rendimento.  

 

Na sequência, mostramos primeiro as principais modificações percebidas durante a 

execução do exercício. Depois, apresentamos as alterações crônicas decorrentes da 

disciplina e constância de treinos.  

 

Respostas agudas ao exercício aeróbio (h3)  

 

Chamamos de respostas agudas todas aquelas que conseguimos detectar quando 

estamos praticando o exercício. Por exemplo, durante uma corrida na esteira, ou numa 

aula de bike indoor você, com certeza, detecta os seguintes sinais:  

 

 Aumento da hiperventilação;  

 Ampliação da frequência dos batimentos cardíacos;  

 Vasodilatação;  

 Sudorese.  

 

E, por que tudo isso acontece? Simples.  

 

Primeiro o corpo precisa captar mais oxigênio do ambiente. Para isto, aumenta a 

frequência respiratória e a profundidade da expiração e da inspiração. Ou seja, há um 

aumento da hiperventilação.  

 

Em seguida, após a obtenção de mais oxigênio, este deve ser transportado até os 

alvéolos pulmonares para que ocorram as trocas gasosas e depois até os músculos que 

estão em atividade.  

 

Tudo isso só acontece se houver um maior bombeamento de sangue. Ou seja, maior 

fluxo sanguíneo, obtido pela vasodilatação, e maior velocidade de deslocamento desse 



fluxo. Numa caminhada, por exemplo, identificamos tais processos através da 

ampliação dos batimentos cardíacos.  

 

Finalmente, uma vez que o oxigênio chega aos músculos entra no metabolismo 

aeróbio e participa da transformação do glicogênio ou da gordura em molécula 

energética, o famoso ATP.  

 

Decorrente do metabolismo há um aumento da temperatura de nosso corpo. E é nesse 

instante que o suor aparece. Afinal, ele é uma estratégia fisiológica do organismo para 

abaixar, novamente, a temperatura até que ela atinja seu nível normal.  

 

Como você pode ver, tudo faz sentido agora, não é mesmo? Apostamos que todos 

esse sinais já foram identificados por você quando caminhou, pedalou ou dançou, 

certo?  

 

Mas e o que acontece se nos mantivermos disciplinados e realizarmos nossas 

atividades aeróbias frequentemente? 

 

Respostas crônicas ao exercício aeróbico (h3)  

 

As respostas a longo prazo também decorrem principalmente da captação, transporte 

e utilização do oxigênio. Mas, agora, elas são duradouras e nós as percebemos quando 

conseguimos melhorar nosso rendimento nos treinos.  

 

Por exemplo: você acabou de entrar na academia, após mais de dois anos de 

sedentarismo, e começa a correr 10 minutos na esteira com uma velocidade de 5km/h, 

com bastante dificuldade. Após um mês, você consegue correr por 30 minutos até que 

comece a sentir-se realmente cansado. Lembrando que você tem treinado três vezes 

por semana, com a mesmo inclinação da esteira e mantendo a mesma velocidade, 

tudo bem? Não podemos esquecer que existem diversas variáveis de treinamento.  

 

 



Enfim, esse é um exemplo extremamente simples, mas indicativo de que houve, em 

pouco tempo, melhora significativa de sua performance. E tal evento ocorreu por 

causa das seguintes respostas crônicas de seu corpo:  

 

 Capacidade de resistência e força de músculos respiratórios aumentada;  

 Formação de novos capilares sanguíneos nos pulmões e nos músculos;  

 Aumento na quantidade de hemácias no sangue;  

 Ampliação da resistência e força do músculo cardíaco;  

 Aumento na quantidade de mioglobina nos músculos;  

 Mais e maiores mitocôndrias nas fibras musculares;  

 Aumento das enzimas oxidativas mitocondriais que metabolizam o oxigênio.  

 

De maneira bem elucidativa: as duas primeiras modificações indicam que a captação 

de gás oxigênio foi aprimorada. Já o aumento das mioglobinas, hemácias e a mudança 

da capacidade cardíaca referem-se a melhorias no processo de transporte do gás. E, 

enfim, as duas últimas modificações fisiológicas indicam uma melhor utilização do 

oxigênio durante a sua conversão em ATP.  

 

Agora, após sabermos o que ocorre no interior do organismo devido a prática dos 

exercícios aeróbios podemos falar em seus benefícios, certo? 

 

Principais benefícios dos exercícios aeróbios (h2)  

 

A prática dessas atividades cardiovasculares, evidentemente, favorecem nossos 

sistemas cardíaco e respiratório. Junto a isso, uma série de benefícios é percebida a 

curto, médio e longo prazo. Confira a seguir:  

 

 Fortalecimento do coração;  

 Melhora no transporte de nutrientes;  

 Facilitação no processo de remoção de toxinas;  

 Fortalecimento dos músculos respiratórios;  



 Prevenção de doenças cardiovasculares.  

 Sensação de bem estar;  

 Redução da gordura corporal;  

 Redução nos níveis de colesterol;  

 Prevenção de diabetes tipo II;  

 Prevenção de osteoporose;  

 Ganho de resistência muscular.  

 

Enfim, como você pode verificar, a prática regular de exercícios aeróbios pode ser uma 

grande aliada da sua saúde. Por isso, se você está pensando em começar uma 

atividade física, não deixe de considerar as cardiovasculares. Com certeza, os 

resultados serão sentidos em pouco tempo e a sensação de realização pessoal 

também.  

 

Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto ou quiser nos contar quais são os 

exercícios aeróbios que mais gosta, deixe seu comentário!  

 

 


