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Objetivos 

Compreender os conceitos e os significados biológicos do 

dos limiares metabólicos, os quais são obtidos em testes de 

esforço e refletem a aptidão aeróbia . 

Importância do tema 
Estes índices permitem a adequada prescrição da intensidade 

de exercício, a avaliação da efetividade do treinamento e a 

predição da performance.  



Sumário 

1.Introdução e apresentação dos conceitos dos 

limiares metabólicos 

2.Utilização dos limiares metabólicos: implicações 

práticas  



Protocolos de testes de esforço são utilizados na 
determinação de limiares metabólicos 

Progressivo 
Carga constante 



Dois limiares metabólicos são 
identificados com base na [Lac]s 

 Intensidade de esforço  

Elevação e 
estabilidade 

da [Lac]s 

Aumento 
contínuo da 

[Lac]s 

Limiar de Lactato 
Máxima Fase Estável de 

Lactato Sanguíneo 

Não 
elevação 
da [Lac]s 



História: conceito de limiar metabólico surge através 
da “escola alemã” de fisiologistas em 1956  
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[Lac] (mM) 

Renomeado, explorado e difundido por Wasserman&McIlory (1964)  

Foi baseado na resposta do [Lac]s ao exercício incremental 

Hollmann (2001) 
 



Detecção do Limiar de Lactato (L.L.) 

É feita a partir da resposta da [Lac]s ao teste progressivo 

Teste Progressivo 
Ex: 25 W a cada 3 min L.L. = intensidade a partir da 

qual há elevação da [Lac]s 

acima da linha de base 

LL = 100 W 
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Dois limiares metabólicos são 
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Intensidade de MFEL 

Definição e detecção da máxima fase estável de 
lactato sanguíneo (MFEL) 

MFEL é a maior intensidade de esforço que é realizada com [Lac] 
estável no sangue arterial em função do tempo 

Figueira&Denadai (2004); Faude et al. (2009); Figueira et al. (2008); Figueira et al. (2010) 
 

Medida direta da MFEL requer 
•Mínimo de 2 testes de 30 min em dias separados 

•Aumento de [Lac] < 1mM entre os 10º e 30º min. 

175 W 
160 W 

190 W 

Teste de carga constante 



Significado metabólico da máxima fase 
estável de lactato sanguíneo (MFEL) 

•Limite das intensidades associadas ao equilíbrio dinâmico da [Lac]s 

•Há acúmulo contínuo de lactato no sangue em intensidades 
superiores 

•Significa contribuição anaeróbia parcial para o total de energia 
necessário 

•Tolerância ao exercício na intensidade da MFEL é aprox. 55 min 

 

Faude et al. (2009); Figueira et al. (2010) 



Contraste entre as intensidades  
do LL e da MLSS 

•LAn = 100 W (primeira inflexão da curva de 
 [Lac] vs. Intensidade, i.e. L.L.) 

•MLSS = 175 W (carga associada a [Lac]s de 4 mM) 

L.L. 

MLSS Tolerância ao Exercício 

•LAn – maior que 2 horas 
•MLSS – aprox. 55 min. 

Pmax – aprox. 6 min 



O que causa desequilíbrio entre 
liberação e remoção de lactato ? 

↑ Liberação (produção) com 
aumentos de intensidade 

↓ Remoção em altas 
intensidades 

↓ Fluxo de sangue para 
fígado, rins e musculatura 
inativa 

•Gliconeogênese a partir 
de lactato 
•Oxidação de lactato 

•↑ recrutamento de fibras 
glicolíticas (tipo II) 

•↑ ativ. simpatoadrenérgica  

• Excesso de ativ. glicogenolítica 
em músculo e fígado 

•Excesso de piruvato é transformado 
em lactato 

Brooks et al. (2004) 
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Limiares metabólicos individualizam a 

intensidade de esforço 

Corredores treinados   Não treinado 

Weltman. p.77, 1995 



Os limiares metabólicos se correlacionam 
com a performance esportiva 

Lorenzo et al. J Appl Physiol, 2011 

Evento: 1h de forma máxima no ciclo ergômetro 
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