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Resumo 

 A realização de testes para determinação do limiar anaeróbio em corredores de 

meio fundo e fundo, é cada vez mais uma prática generalizada, de grande importância 

para a calibração das cargas de treino, bem como para a avaliar a progressão no 

rendimento desportivo dos corredores. A correta avaliação do limiar anaeróbio assume 

assim uma importância decisiva, muitas vezes dependente de fatores tão importantes, 

como as velocidades de corrida selecionadas, incrementos por patamar, tempo de 

intervalo entre cada patamar e duração. No que diz respeito à duração de cada 

patamar é frequente encontrar-se na literatura, diferentes durações de tempo por 

patamar, sendo que os mais usuais são de 3min ou de tempos entre 5 e 7minutos, o 

que coloca diversos problemas metodológicos e dificuldades na comparação de 

resultados de diferentes estudos. Neste sentido o objetivo deste estudo consistiu na 

realização de testes de avaliação do limiar anaeróbio, com a utilização de diferentes 

tempos de duração por patamar. 

Material e métodos: 10 corredores de elite masculinos (25.6±4.3) e 10 estudantes de 

desporto (20±1,49). Foram realizados 3 testes de avaliação de limiar anaeróbio por 

cada atleta, com o tempo de duração de 3, 5 e 7min. No que diz respeito aos atletas a 

concentração lactato sanguíneo ao limiar anaeróbio, apresentam diferenças 

significativas (p<0,001), entre os tempos de duração 3-7 min e 5-7min (p=0,027), nos 

patamares realizados a velocidades mais elevadas (5.4m/s e 5.8m/s). Constatou-se 

ainda, diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) nos valores de V4 entre os 

tempos de duração de 3min e 7min e entre os tempos de 5min e 7min (p=0,003). O 

mesmo não se verificou entre os 3min e 5min (p=0,073). Quanto ao grupo dos 

estudantes a concentração lactato sanguíneo ao limiar anaeróbio apresentam 

diferenças significativas apenas na velocidade (4.2m/s) entre os tempos de duração 

3min-7min (p=0,016). Já na última velocidade avaliada, não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre cada um dos tempos de avaliação (p>0,05). 

Constatou-se ainda, diferenças estatisticamente significativas (p=0,026) nos valores 

de V4 entre os tempos de duração de 3min e 7min. Entre os tempos de duração de 

3min e 5min e os 5min e 7min não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas (p>0.05). Principais conclusões do nosso estudo foram: (i) A utilização de 

diferentes tempos de duração, para a mesma velocidade de corrida, na determinação 

do limiar anaeróbio têm por consequência a obtenção de diferentes concentrações de 

lactato em cada patamar, tanto para corredores de bom nível como para praticantes 

com pouca experiência na corrida; (ii) O valor do limiar anaeróbio, determinado com 

diferentes tempos de duração por patamar, podem ter, por consequência a obtenção 

de valores distintos de limiar anaeróbio, tanto em corredores, como em não 

corredores; (iii) Os resultados obtidos quando confrontados com a literatura, sugerem 

que os patamares de 7min serão os mais adequados para evitarem uma 

sobrevalorização na determinação do limiar anaeróbio. Palavras-chave: MEIO FUNDO 

E FUNDO, AVALIAÇÃO AERÓBIA, LIMIAR ANAERÓBIO, LACTATO
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Abstract 

The realization of tests for determining the anaerobic threshold in runners half 

background and background, is an increasingly widespread practice of great 

importance for training loads calibration, as well as to evaluate the progress in 

performance sports runners. The correct evaluation of the anaerobic threshold assume 

a decisive importance, often dependent on such important factors as the running 

speeds selected increments per level, time interval between each level and duration. 

As regards the duration of each level is often found in the literature, for different 

durations of time threshold, and the most are the usual time of 3 minutes, 5 or 

7minutes, which poses several problems and methodological difficulties in comparing 

of results from different studies. In this sense the objective of this study consisted of 

tests to assess the threshold anaerobic with the use of a different duration per 

threshold.  

Methods: 10 male elite runners (25.6 ± 4.3) and 10 students of sport (20 ± 1.49). 3 

assessment tests anaerobic threshold by each athlete, with the duration of 3, 5 and 

7min were performed. With respect to athletes blood lactate concentration to anaerobic 

threshold, significant differences (p <0.001) between the lengths and 5-7min 3-7 

minutes (p = 0.027) in the levels achieved at higher speeds (5.4m / s and 5.8m / s). 

Still, it was found statistically significant differences (p <0.001) in the values of V4 

between the lengths of 3 min and 7 minutes, and between the times of 5min and 7min 

(p = 0.003). The same did not occur between 3min and 5min (p = 0.073). As for the 

group of students to blood lactate concentration at the anaerobic threshold differ 

significantly only in speed (4.2m / s) between the lengths 3min-7min (p = 0.016). 

Already in the last speed measured, there are no significant differences between any of 

the evaluation times (p> 0.05). Was also found statistically significant differences (p = 

0.026) between the values of V4 lengths in 3min and 7min. Between the lengths of 

3min and 5min and 5min 7min and there are no statistically significant differences (p> 

0:05).The main conclusions of our study were: (i) the use of different times duration, for 

the same running speed at the anaerobic threshold determination have consequently 

different results of lactate concentrations in each threshold in runners and also 

in practitioners with less running experience; (ii) the anaerobic threshold values, 

determined with different step duration, have the effect of obtaining distinct anaerobic 

threshold values in runners and no runners; (iii) The obtained results when compared 

with literature, suggest the steps with 7min of duration are the best suited to avoid an 

anaerobic threshold overvaluation. PASSWORDS: HALF BACKGROUND; 

BACKGROUND; AEROBIC EVALUATION; ANAEROBIC THRESHOLD; LACTATE
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1. Introdução 

 

 

 

A determinação do limiar anaeróbio tem assumido uma enorme 

importância na avaliação e controlo do treino em corredores de meio fundo 

e fundo o que justifica a enorme diversidade de estudos que através do 

limiar anaeróbio, procuram dar a treinadores e atletas importantes dados 

para calibração das cargas de treino. 

 

Existem contudo cuidados importantes no que diz respeito a seleção do 

protocolo a utilizar, sendo que a grande diversidade de protocolos de 

avaliação (Baldari e Guidetti, 2000; Beneke, 1994; Bunc et al., 1982; Mader 

et al., 1976; Heck et al., 1985; Stegmann & Kindermann, 1981) coloca 

problemas metodológicos que não podem ser menosprezados. Nas 

questões metodológicas, podemos falar de diferenças relativas à seleção e 

número de patamares (Mader et al., 1976); duração do intervalo entre cada 

patamar (Mader et al., 1976); incrementos de intensidade (Bunc et al., 1982; 

Heck et al., 1985; Keul et al., 1979; Sjödin et al., 1979) e duração de cada 

patamar (Beneke, 2003a; Foxdal et al., 1996; Heck et al., 1985; Yoshida, 

1984). Estes fatores têm uma influência decisiva na determinação do limiar 

anaeróbio, sendo que a duração de cada patamar será das que mais 

poderão influenciar os resultados finais do limiar anaeróbio (Beneke, 2003a; 

Billat et al., 2003; Faude et al., 2009; Heck et al 1985; Mader, 1991).  

 

Tendo em consideração que falamos de um teste de grande importância 

para o processo de treino, a seleção do tempo de duração adequado para 

cada patamar surge como vital para a obtenção de valores de limiar o mais 

próximos do que seria a determinação do maxlass (Billat, 2003; Heck et al., 

1985; Mader et al., 1976; Faude et al., 2009).  

 

A maior parte dos estudos realizados utiliza como tempo de duração 

para cada patamar na determinação do limiar anaeróbio, um tempo de 
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duração em torno dos 5 a 7min (Beneke, 2003b; Billat, 2003; Heck et al., 

1985; Mader et al., 1976.). Isto apesar de vários autores realizarem 

protocolos com duração por patamar de 3min (Beneke, 1995; Jones & 

Doust, 1998; Van Schuylenbergh et al., 2004).  

 

A utilização de uma amostra de corredores de bom nível, que fossem 

sujeitos a 3 testes de avaliação do limiar anaeróbio, com durações de 

tempo por patamar diferenciadas de 3, 5 e 7min foi a opção inicialmente 

tomada em relação a este estudo, no sentido de podermos perceber melhor 

as diferenças existentes quando se aplicam protocolos com diferentes 

tempos de duração por patamar. Complementarmente optamos por 

desenvolver o mesmo protocolo com uma amostra de estudantes, de modo 

a percebermos as diferenças ou os níveis de prestação poderiam provocar. 

 

Deste modo o objetivo principal deste estudo consistiu na realização de 

testes de avaliação do limiar anaeróbio, com a utilização de diferentes 

tempos de duração por patamar. Consideramos então as seguintes 

hipóteses: (i) a utilização de diferentes tempos de duração por patamar para 

a mesma velocidade de corrida tem por consequência a obtenção de 

diferentes concentrações de lactato sanguíneo para cada patamar de 

esforço; (ii) o limiar anaeróbio determinado com diferentes tempos de 

duração por patamar, promove uma obtenção de diferentes resultados. 

 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos organizados da seguinte 

forma: 

Capítulo 1 (Introdução) – Apresenta a pertinência deste estudo, os objetivos 

e hipóteses do trabalho e ainda a sua estruturação. 

 

Capítulo 2 (Revisão bibliográfica) – Este capítulo, apresenta diferentes 

testes de avaliação aeróbia através do limiar anaeróbio para corredores de 

meio fundo e fundo. Na caracterização dos diferentes testes, direcionamos 
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a revisão principalmente para os testes de terreno que terão maior ênfase 

ao longo do nosso trabalho.  

 

Capítulo 3 (Material e métodos) – Os atletas da amostra estudada é 

devidamente caracterizados e são descritas as metodologias dos diferentes 

testes de avaliação e ainda os procedimentos estatísticos utilizados ao 

longo do trabalho. 

 

Capítulo 4 (Resultados) – São apresentados os resultados das várias 

avaliações realizadas durante o estudo e do tratamento estatístico efetuado. 

 

Capítulo 5 (Discussão) – Neste capítulos são discutidos os principais 

resultados obtidos, tendo em conta o quadro teórico nacional e internacional 

de referência. 

 

Capítulo 6 (Conclusões) – Apresentam-se as principais conclusões do 

trabalho, como resultado final da discussão desenvolvida no capítulo 

anterior. 

 

Capítulo 7 (Bibliografia) – Neste capítulo encontram-se as referências 

bibliográficas correspondentes à pesquisa efetuada para a realização deste 

estudo. 
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2. Revisão da literatura 

2.1 Estado de equilíbrio máximo de lactato  

 

Existem algumas semelhanças entre vários investigadores (Beneke, 

1994; Heck et al., 1985; Mader, 1991), quanto à definição do conceito de 

estado de equilíbrio máximo de lactato, normalmente designado por MaxLass 

(MLSS). Segundo estes autores, o MLSS representa a concentração de lactato 

mais elevado e estável, durante uma carga constante, podendo ainda ser 

reforçado, como como a carga constante mais elevada, a ser suportada pelo 

metabolismo oxidativo, ou ainda, a concentração de lactato sanguíneo mais 

elevada, que não aumente mais do que 1mmol/l nos últimos 20min de uma 

carga constante de duração 30min (Beneke et al., 1993; Beneke, 2003b; Billat 

et al., 2003; Heck et al.,1985; Heck, 1990a, 1990b; Mader, 1991). Alguns 

investigadores concluíram ainda que a carga constante de longa duração mais 

elevada que poderia suportar uma lactatemia estabilizada se situava 

normalmente em torno do valor médio de 4 mmol/l  (Heck et al., 1985; Mader, 

1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Determinação do estado máximo de equilíbrio de lactato recorrendo a 5 

patamares de carga constante de Heck et al. (1985). Adaptado de Santos (1995). 
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 Assim, à medida que a intensidade do exercício vai aumentando até 

atingir um limiar, acima do qual, a taxa de glicólise excede a taxa de utilização 

de piruvato mitocondrial, dá-se um aumento progressivo das concentrações 

sanguíneas do lactato (Ascensão et al., 2002; Beneke e Von Duvillard, 1996; 

Heck et al., 1985; Stallknecht et al., 1998). Qualquer aumento na intensidade 

de exercício que promova um incremento do lactato sanguíneo, acima de 

referido limiar, conduz a uma taxa de produção de energia via metabolismo 

glicolítico mais elevada, comparativamente com a taxa de oxidação do piruvato 

(Brooks et al., 2000). De acordo com esta assunção, será de esperar que 

cargas correspondentes a uma concentração sanguínea de lactato (CSL) de 4 

mmol/l possam ser suportadas durante um teste prolongado de carga 

constante, constituindo-se esta concentração como um referencial importante 

na avaliação e controle do treino aeróbio (Ascensão et al., 2002). 

A partir deste conceito, alguns investigadores tentaram desenvolver 

métodos que permitissem a determinação do MLSS, através de protocolos de 

incremento progressivo de carga (Beneke, 1995; Bunc & Heller, 1989; Heck et 

al., 1985; Mader et al., 1976). No entanto, se por um lado existia uma quase 

uniformidade entre autores no que toca ao conceito do MLSS, já em relação à 

sua determinação, não há um consenso alargado, sendo vários os protocolos 

em vigor. Supõe-se que o MLSS pode ser usado para detetar a maior carga de 

trabalho, que pode ser mantida ao longo do tempo sem acumulação contínua 

de lactato sanguíneo. Williams et al. (1990) considera o MLSS como a 

concentração de lactato associado à intensidade de exercício que pode ser 

sustentada com uma acumulação de lactato inferior 0,5 mmol/l entre o 5º e o 

10º min de uma carga constante de 10’. Por outro, Foxdal et al. (1996) 

considera o MLSS, como o equilíbrio do lactato entre os 30min e os 50min de 

exercício contínuo de intensidade constante, em que ocorre uma variação do 

lactato inferior ou igual 0,2 mmol/l. Outro autor considera ser o procedimento 

mais correto na determinação do MLSS, a utilização de testes de duração de 

pelo menos 30min de carga constante em dias diferentes e várias intensidades 

(50-90% VO2max), com um aumento do lactato não superior a 1mmol/l entre 

10-30 min (Faude et al., 2009). Contudo uma limitação para a determinação da 
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MLSS é o tempo e o número de testes necessários, o que eventualmente torna 

MLSS impraticável como uma ferramenta de diagnóstico de rotina (Jones e 

Doust, 1998). 

O MLSS pode ainda ser condicionado por vários fatores, entre os quais, 

pela idade do indivíduo (Pfitzinger & Freedson, 1998), pela sua capacidade 

aeróbia (Heck et al., 1985) pela especificidade da modalidade desportiva 

(Beneke et al., 1993) e pelo protocolo utilizado (Billat et al., 1994; Mader, 1991; 

Yoshida, 1984). Foxdal et al., (1996) afirmam que o MLSS é o indicador mais 

fiável para a determinação do limiar aeróbio-anaeróbio e a avaliação da 

capacidade aeróbia. Porém, os constrangimentos associados a um teste que 

obriga à realização sucessiva de várias avaliações em dias consecutivos, 

coloca frequentemente a necessidade de se utilizar outro protocolo que permita 

a determinação do limiar aeróbio-anaeróbio num único teste, poupando tempo 

e evitando perturbações no processo de treino dos atletas. 

 

2.2 Limiar anaeróbio 

 O termo Limiar anaeróbio (Lan) foi introduzido pela primeira vez 

em Wasserman & Mcllory (1964), que definiram como a intensidade de 

exercício na qual a concentração de lactato sanguíneo começa a aumentar e a 

de bicarbonato a diminuir. Estes investigadores propuseram parâmetros 

ventilatórios para se estimar o ponto de inflexão na curva do lactato. Mais 

tarde, Wasserman (1967), modificou o conceito de Lan, para a intensidade de 

exercício acima da qual a concentração sanguínea de lactato aumenta de 

forma progressiva e a ventilação pulmonar se intensifica também de maneira 

não linear relativamente ao consumo de oxigénio. O conceito de limiar 

anaeróbio ganhou relevância quando se verificou que o indicador 

habitualmente mais utilizado como preditor de sucesso em esforços de longa 

duração (VO2max), considerado o melhor meio de avaliação da prestação 

aeróbia, viria a tornar-se um critério insuficiente para cargas superiores a 10min 

(Grant et al., 1997; Heck et al., 1985). Alguns estudos confirmariam este 
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conceito, demostrando ser os atletas que competem a uma maior fração do seu 

VO2max, os que obtinham melhores prestações em esforços de longa duração, 

mesmo entre atletas de elevado nível (Costill et al.,1973; Sjodin e Svedenhag, 

1985). Perante esta evidência, tornou-se prioritário encontrar indicadores que 

refletissem alterações metabólicas no músculo-esquelético e apresentassem 

boas correlações com o exercício submáximo de longa duração (Sjodin e 

Svedenhag, 1985; Urhausen et al., 1994). Desta forma, a atenção dos 

investigadores direcionou-se para um parâmetro associado a este tipo de 

exercício e que envolvia a determinação da intensidade crítica, a partir do qual 

se verificava um aumento acentuado da lactatemia (Santos, 2002). Deste 

modo, o limiar aeróbio-anaeróbio é definido por Mader et al. (1976) como a 

intensidade de corrida correspondente a uma concentração sanguínea de 4 

mmol/l - V4, determinada por interpolação linear da curva de acumulação de 

lactato sanguíneo (figura2). O protocolo contempla patamares de 5 minutos de 

carga constante, com incrementos de carga de 0,4 m/s.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Método de determinação do limiar aeróbio-anaeróbio. Adaptado de Mader et 

al. (1976). Adaptado de Santos (1995) 

 Mais tarde, considerou-se a existência de dois tipos de resposta 

metabólica ao exercício dinâmico de longa duração (Mader, 1991): (i) uma 

carga que pode ser mantida em stedy-state durante um longo período, num 

estado global de fornecimento de energia oxidativa, caracterizado por baixa 
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concentração de lactato resultante do equilíbrio, entre a produção e eliminação; 

(ii) uma carga em que é necessário uma formação adicional de lactato para 

manter a intensidade de exercício, o que acaba por se traduzir numa inevitável 

acumulação deste metabolito. Entre estes dois estados metabólicos, existe um 

estágio de transição habitualmente designado por limiar anaeróbio. Isto 

significa que ocorre um desvio do metabolismo exclusivamente oxidativo para 

um fornecimento adicional de energia glicolítica (Mader, 1991). 

 

Figura 3 - A influência da duração dos patamares das curvas de lactato em função da 

carga, resultando na obtenção de diferentes valores de limiar anaeróbio de Mader 

(1991).Adaptado de Santos (1995). 

Deste modo, podemos associar o Lan, ao momento de transição entre o 

metabolismo aeróbio e anaeróbio, ou seja, uma carga correspondente ao 

referido limiar, como sendo a mais elevada suportada pelo sistema oxidativo, 

sendo o valor de referência entre 2.0 e 4.0 mmlol/l, assim como, consideram a 

determinação da concentração do lactato sanguíneo às 4mmol/l o método mais 

preciso (Ascensão et al., 2002; Colaço, 2002; Demarle et al., 2003; Heck et al., 

1985; Mader et al., 1976; Santos, 2002). Dentro deste conceito o mais 

consensual é o limiar aeróbio-anaeróbio de Mader et al. (1976) vulgarmente 
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designado por limiar das 4 mmol/l e pode ser determinado por interpolação 

linear da curva de acumulação de lactato no sangue.   

Heck et al. (1985) referem que o valor das 4 mmol/l resultou da 

capacidade de atletas bem treinados de meio-fundo e fundo em tolerarem 

cargas correspondentes a esta lactatemia durante longos períodos de tempo e 

que cargas superiores provocavam um aumento contínuo da lactatemia. Os 

mesmos investigadores, num estudo realizado referem que o limiar anaeróbio 

individual se situa abaixo das concentrações de 4 mmol/l para atletas de 

resistência e acima deste valor para sedentários (Heck et al., 1985). 

Outros ainda, definem o limiar anaeróbio, como a intensidade do 

exercício, velocidade ou fração do consumo máximo de oxigênio (VO2max) em 

um nível de lactato sanguíneo fixo ou por um lactato máximo steady-state 

(Billat, 1996). 

Mais recentemente alguns autores, consideram o limiar anaeróbico, 

como sendo, a maior carga de trabalho sob exercício dinâmico contínuo, 

utilizando os grandes grupos musculares e onde existe um equilíbrio entre a 

produção e a eliminação de ácido láctico (Billat et al., 2003; Midgley et al., 

2006).   

 

2.3 Importância do limiar anaeróbio para o processo de treino  

 

Durante muito tempo a principal angustia dos treinadores de meio-fundo 

e fundo era a inexistência de um instrumento valido de análise que lhe 

possibilitasse saber, se num determinado momento da época, os volumes e as 

intensidades de treino prescritas estariam a promover os efeitos pretendidos 

(Santos, 2002). Se por um lado, os regimes de treino com cargas demasiado 

fracas não provocam estímulos musculares significativos para induzir 

adaptações, por outro, cargas de treino muito elevadas podem levar ao 

sobretreino (Beneke, 2003b; Santos, 2002), de outra forma a dúvida é, qual a 
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intensidade a trabalhar para melhorar o Lan. Existem registos de estudos, onde 

uma diminuição da intensidade da corrida continua, provocou uma evolução no 

limiar anaeróbio dos atletas, e, consequentemente da sua capacidade aeróbia 

(Santos, 1995). No mesmo sentido, Santos & Kruger (2002), defendem que a 

determinação do limiar anaeróbio (V4) através da realização de testes de 

terreno, permite avaliar a intensidade da corrida contínua, fornecendo 

informações preciosas para o aconselhamento do treino. Segundo Faude et al. 

(2009), existem fortes correlações entre o limiar anaeróbio e as performances 

nos desportos de resistência, em particular sobretudo em eventos de corrida, 

embora a influência do sistema nervoso central e sobretudo as adaptações 

periféricas, sejam um pré-requisito importante.  

 Outros estudos demostraram que, a inclusão de uma sessão de treino, 

próxima do limiar, é um componente critico para um programa de treino 

equilibrado, no qual se deve fornecer um estímulo aeróbio necessário, de alta 

qualidade sem o acúmulo de lactato, que comprometeria a duração do treino 

(MacDougall, 1977; Weltman, 1989). Henritze et al. (1985) afirmam que, a 

forma mais eficiente de estimular a melhoria do Lan é a utilização de 

intensidades de esforço acima do Lan. Outra perspetiva tem Keith et al. (1992) 

que acredita, ser a corrida continua no Lan ou o treino intermitente acima e 

abaixo do Lan ser igualmente efetivo na melhoria do mesmo. Um estudo com 

atletas bem treinados, (n=8) durante 14 semanas, onde acrescentaram ao seu 

treino normal uma sessão de 20 min de corrida no tapete rolante a uma 

intensidade correspondente à V4, verificou-se uma melhoria significativa no 

limiar anaeróbio (Sjödin et al., 1982).  

Nesta perspetiva existem vários estudos demostraram a importância do 

controlo de treino, na melhoria do processo individual de treino. Assim, Tanaka 

et al. (1986) estudaram durante 4 meses, atletas meio-fundistas (n=20; 19-23 

anos) que além do treino normal realizam duas sessões semanais de 60 a 90 

min a intensidades correspondentes ao limiar anaeróbio. No final desse 

período, registou-se uma evolução na performance na competição de 10000m 
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de 34 min 02s±70s para 32 min 27s±61s, assim como na velocidade 

correspondente ao limiar anaeróbio de 222±26 m.min-1 para 230±28 m.min-1   

Santos e krüger (2002) realizaram um estudo em atletas de elite 

utilizando o protocolo de Mader et al. (1976). Nesse estudo usou 2 grupos 

sendo que um deles (G1) era constituído por corredores de 5.000m 

(14’00’’±15’’) e 10.000m (29’08’’±26’’) e o outro (G2) constituído por 

maratonistas (2h12’50’’). O valor da v4 para o G1 foi de 5.31±0.17m/s e para o 

G2 de 5.46±0.14m/s. O G1 efetuava a corrida contínua a 82% v4 e o G2 a 79% 

da v4, correspondentes a uma lactatemia média de 0.95±0.2mmol/l para o G1 e 

0.85±0.2 mmol/l para o G2, situando-se abaixo de 1mmol/l. Através deste teste 

ainda foi possível determinar a velocidade de corrida continua para o G2 78,8% 

da V4 e 82,1% para o G1. A obtenção destes dados permitem ao treinador, 

quantificar com maior rigor, as intensidades e volumes à qual deve ser feito a 

corrida contínua, assim como o treino intervalado. 

Ainda noutro estudo com atletas de elite (n=18) de meia-maratona e 

utilizando o protocolo de Mader et al. (1976), foi possível encontrar uma 

correlação mais elevada (r=0.90) entre o teste de terreno e a velocidade da ½ 

maratona nomeadamente para as lactatemias de 4.5, 5.0 e 5.5mmol/l, estes 

dados demonstram que a intensidade a que e corrida a meia-maratona é muito 

próxima à velocidade correspondente ao limiar das 4mmol/l (Santos & Maia, 

2002), pelo que se torna muito relevante a utilização destas velocidade no 

processo de treino com vista a melhorar o rendimento de corredores nesta 

distância. 

Assim segundo vários autores, o limiar anaeróbio tornou-se assim no 

parâmetro individual com melhor poder preditivo relativamente à corrida de 

média e longa duração. (Colaço, 2007; Coyle et al., 1991; Farrel et al., 1979; 

Santos, 1995; Sjödin & Jacobs, 1981; Yoshida et al., 1990). 
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2.4 Determinação do limiar anaeróbio  

 

Durante os últimos 50 anos, surgiram várias formas de avaliação e 

determinação do limiar anaeróbio. Kindermann et al. (1979) introduziu o 

conceito de transição aeróbico-anaeróbico como uma estrutura para o 

diagnóstico de desempenho e prescrição de treinamento em desportos de 

resistência. Desde então, este quadro tem sido adotado, aplicado e 

aperfeiçoado por vários cientistas através do lactato. (Faude et al., 2009).  

Assim sendo, várias técnicas têm sido utilizadas para quantificar os 

níveis de prestação aeróbia e anaeróbia, incluindo as medições de metabolitos 

da atividade muscular, débito de oxigénio, e o défice máximo de oxigénio 

acumulado. Para tal, podem ser utilizados métodos invasivos, ou diretos e não 

invasivos, ou indiretos. Os métodos invasivos permitem-nos obter informações 

acerca do trabalho anaeróbio, nomeadamente através de mensurações dos 

valores de ATP, PCr e lactato, enquanto os indiretos nos dão valores 

estimados, habitualmente menos fiáveis. Faude et al. (2009) elaboraram um 

estudo de revisão sobre os métodos existentes de determinação do limiar 

anaeróbio e validaram vinte e cinco, que dividiram em três categorias: (1) Os 

que usam os valores fixos de lactatemia(LLfixo) (2, 2.5, 3 ou 4 mmol/l.) onde 

podemos destacar o método usado por Mader et al. (1976) e OBLA (onset of 

blood lactate acumulation) de Sjodin & Jacobs (1981); (2) os que visam 

determinar e detetar a primeira elevação acima dos valores de repouso 

(LLaeróbios), onde destacamos os conceitos de Weltman et al. (1987), 

Hughson & Green (1982), Coyle et al. (1983) entre outros; (3) Os que visam 

detetar o MLSS ou uma rápida/distinta alteração da curva da lactatemia, 

designados por LLanaeróbios, como são os casos do limiar anaeróbio 

individual de Keul et al. (1979), o de Simon et al (1981), o de Stegmann et al. 

(1981), o de Bunc et al. (1985), entre outros. 

Criar um modelo de avaliação que seja ao mesmo tempo fiável e prático, 

é algo, como iremos demostrar, não ser particularmente fácil. Neste sentido 
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variadíssimos investigadores trabalharam ao longo das últimas décadas, num 

modelo que resuma em si mesmo estas características. 

 Desta forma e partindo do pressuposto de que uma concentração de 

4mmol/l correspondia ao equilíbrio máximo de lactato, Keul et al. (1979) 

analisaram 60 curvas de lactatemia como resultado de testes realizados no 

tapete rolante cujo protocolo considerava patamares de carga contínua com a 

duração de 3 min e incrementos de 0.56 m/s-1, procurando determinar o ângulo 

da tangente correspondente a essa concentração, tendo definido o limiar 

anaeróbio individual como a carga em que o aumento da curva de lactato é 

superior a 51° 34', enquanto Simon et al. (1981), numa amostra mais vasta 

(n=101) e heterogenia, retificaram o valor do ângulo da tangente, para 45°. No 

entanto, este método obriga a cálculos complexos, tornando-o moroso.  

 

Figura 4 - Método de determinação do limiar anaeróbio individual segundo Keul et al. 

(1979). Adaptado de Pedro (2006). 

Pouco tempo depois outros investigadores como, Stegmann e 

Kindermann (1981) definiram o limiar anaeróbio, como uma concentração fixa 

de 4mmol/l, embora no caso de atletas bem treinados, o equilíbrio máximo de 

lactato é atingido a concentrações inferiores a 4mmol/. Segundo este modelo, o 

limiar anaeróbio individual representa a carga máxima em que a produção e 
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eliminação estão em equilíbrio, de modo que intensidades de exercício 

superiores conduzem a níveis de lactato progressivamente mais elevados. A 

determinação resultava da tangente à curva de concentração de lactato 

sanguíneo, a partir do ponto em que a lactatemia pós-exercício é coincidente 

com o valor máximo obtido no final do teste. A necessidade de inúmeros 

doseamentos durante o período de recuperação, até ao 10° min pós-exercício, 

acarreta incómodos múltiplos em termos de custo e de tempo (Santos, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 –. Método de determinação do limiar anaeróbio, segundo o método de 

Stegmann e Kindermann (1981). Adaptado de Coen et al. (2001). 

Outro modelo foi desenvolvido por Bunc et al. (1982), consideram o 

limiar anaeróbio individual como o ponto de inclinação maximal da curva na 

função lactato-carga em que o ponto de maior alteração da curva pode ser 

determinado por duas tangentes que passam pelo ponto de concentração mais 

baixa e pelo ponto e concentração correspondente a uma lactatemia de 15 

mmol/l. O limiar anaeróbio individual corresponde ao ponto que corta as duas 

tangentes, a partir da sua bicetriz de interceção. Este método é inadequado 

atendendo à elevada concentração de lactato (15 mmol/l), o que implica um 

grau de fadiga muito elevado, tocando a exaustão, impróprio particularmente 
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para crianças e jovens pouco treinados. Em termos de procedimento, parece-

nos o método com maior desvantagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Método de determinação do limiar anaeróbio individual (LAI) segundo Bunc 

et al. (1982). Adaptado de Paiva (2002). 

Por outro lado Mader (1991), considera que o limiar anaeróbio pode ser 

determinado através do aumento não linear da lactatemia em função da carga, 

como indicador do fornecimento adicional de energia glicolítica, utilizando 

protocolos, de incremento de carga progressiva, ou de carga constante e longa 

duração com um intervalo entre patamares que permita a recuperação total.  

Um pouco mais tarde investigadores Italianos definiram o Lan, como a 

carga de trabalho correspondente ao segundo aumento do lactato de pelo 

menos 0,5 mmol/l, sendo este, maior do que ou igual ao primeiro. Uma 

limitação deste método é que apenas as diversas fases de acordo com o 

protocolo de teste pode ser identificada como a carga de trabalho de limiar. 

Adicionalmente, os autores determinaram o Lan, traçando cada valor de 

lactato, com a carga de trabalho anterior (Baldari & Guidetti, 2000).  

Existem vários estudos que examinaram as respostas metabólicas 

durante intensidades de exercício em estado de equilíbrio relacionadas com o 
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Lan, embora não tenham analisado as intensidades de exercício ligeiramente 

acima ao abaixo (Faude et al., 2009).  

Vários investigadores têm tentado ao longo dos tempos, protocolizar a 

determinação do Lan. Neste sentido, Stegmann et al. (1981), utilizaram um 

grupo 19 atletas e realizaram um exercício de ciclismo de duração 50min, 

obtiveram concentrações de lactato (~4mmol/l) durante os ensaios, enquanto 

exercício de LT4 resultou em contínua ascensão da concentração do lactato 

(até 9,6 mmol/l.) e uma cessação prematura do teste. Isto está de acordo com 

os achados de Oyono-Enguelle et al. (1990). Em contraste, Loat e Rhodes 

(1996), obtiveram num teste de incremento continuo uma concentração de 

lactato (em média de 3,4 mmol/l após 15min a 4,6 mmol/l após 45min) e fadiga 

prematura durante os ensaios de carga constante de 60 minutos. Ribeiro et al. 

(1986), avaliou um exercício de 40 minutos em estado estacionário em 

bicicleta, encontraram em níveis médios de MLSS até (~5mmol/l), com o 

aumento da intensidade e consequentemente o aumento da concentração do 

lactato, o teste encerrou prematuramente. Heck (1991) demostrou que a 

determinação do Lan dependente do protocolo usado. De qualquer modo o 

conhecimento do Lan, permite definir as faixas de treino regenerativo, como as 

treino moderado e de alta intensidade (Faude et al., 2009). Contudo, os 

estudos das adaptações ocorridas em intensidades elevadas, como efeito do 

treino, é particularmente importante, como definição dos índices de 

performance (Papadopoulos, 2003; Tokmakidis et al., 1998). Posto isto, as 

medições de lactato sanguíneo, constituem um indicador extremamente fiável 

na avaliação e prescrição do exercício, pelo que devem ser utilizadas de forma 

criteriosa, tendo sempre presente, a quantidade de informação fornecida, mas 

também ter a noção dos limites próprios inerentes à sua utilização (Santos & 

Maia, 2002). 
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2.5 Intensidades, duração e incremento dos patamares nos testes 

de determinação do Lan 

Uma das grandes dúvidas na determinação do Lan, prende-se com a  

duração dos patamares. Na literatura parece não existir uma uniformidade de 

conceitos entre autores, como iremos ver a seguir. De facto entre os diferentes 

protocolos utilizados, as intensidades, tempo de duração e o incremento por 

patamar parecem ter respostas diferenciadas. Neste sentido, Mader et al. 

(1976) consideraram a duração de trabalho por nível de carga, não dever ser 

inferior a 4min, afirmando os patamares terem a duração entre 5 a 10min, 

como ideal. Sublinharam ainda que a não observância destas indicações por 

muitos investigadores conduziu frequentemente a equívocos sobre a utilidade 

do limiar aeróbio-anaeróbio. Em sentido idêntico Foster et al. (1995) 

consideraram que a duração do tempo de recuperação entre os patamares nos 

testes por incrementos também afeta o valor do limiar anaeróbio, que será tão 

mais elevado quanto maior for o intervalo. Outros investigadores consideraram 

que a concentração sanguínea de lactato é afetada pela duração da carga e 

demonstram que, quanto mais longa for a sua duração, mais baixo é o valor do 

limiar anaeróbio (Foxdal et al., 1996). 

Contudo variadíssimos estudos perpetuados por diferentes 

investigadores, demostram conclusões bem diferentes, no que se relaciona 

sobre a duração dos patamares. Alguns obtiveram valores idênticos, depois de 

utilizarem patamares de duração de 1-4min (Wasserman et al., 1973; Yoshida, 

1984). No mesmo sentido, Weltman et al. (1987) afirma ter registado os 

mesmos valores de lactato na determinação do limiar anaeróbio, quer 

utilizando patamares de 3 ou 10min, num teste incremental. Por outro lado, 

Bourdon (2000) defende que, patamares com uma duração de 3 e 5 min não 

são os mais adequados para determinar a intensidade máxima de exercício, 

correspondente ao limiar anaeróbio. Ainda outros autores sugerem patamares 

de 5 a 8min, como indicadores mais fiáveis na determinação do Lan. Foxdal et 

al (1994) vai ainda mais longe e considera que os testes devem ser efetuados 
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em patamares de duração nunca inferiores a 8 min, limitando assim a margem 

de erro. 

 Nesta perspetiva Heck et al. (1985) comparam a duração dos 

patamares (3 ou 5 min), num estudo com 16 indivíduos do sexo masculino num 

teste por incrementos de carga progressivos de 0.4 m/s-1, a partir das 

velocidades iniciais de 2.6, 3.0 ou 3.4 m/s-1 de acordo com a capacidade de 

cada um. Os resultados evidenciaram uma amplitude de concentrações entre 3 

e 5.5 mmol/l, nos testes de 3 min a média do limiar anaeróbio foi de 3.5±0.6 

mmol/l, enquanto nos testes, com patamares de 5 min, o valor médio obtido foi 

de 4.05±0.86 mmol/l. Estes valores indicam que, nos testes com patamares de 

3 min, a velocidade correspondente ao limiar anaeróbio apresentou-se 

deslocada em 0.16 m/s-1 para velocidades mais elevadas, o que implica uma 

sobrestimativa da carga funcional.   

Quando se avaliam diferentes tempos de duração por patamar os 

resultados mostram-se relevantes. Neste sentido, Heck et al. (1985) realizaram 

um estudo com 15 estudantes de desporto saudáveis em que compararam a 

influência no limiar anaeróbio da utilização de patamares com durações 

variáveis (3.5, 5.5 e 7.5min) e de tempos de recuperação heterogéneos (0.5, 

1.0 e 1.5 min), tendo encontrado uma diferença de 0.16 m/s-1 na velocidade de 

corrida correspondente ao limiar das 4 mmol/l no teste com patamares com 

durações variáveis (3.5, 5.5 e 7.5min - 2 min entre cada um).  

Outro estudo protagonizado por Urhausen (1993), utilizou um protocolo 

diferente determinou o limiar de lactato 4mmol/l, durante testes incrementais, 

assim como a acumulação de lactato em diferentes cargas de trabalho fixos e 

constantes durante 30 e 45min. Eles descobriram que 87% dos sujeitos (n=30) 

pode completar o ensaio de resistência à carga de trabalho correspondente ao 

limiar de lactato. Curiosamente, a acumulação média de lactato no sangue, 

durante o teste de resistência de 45 minutos no limiar de lactato não foi muito 

maior do que 4 mmol/l (4,2 mmol/l). No entanto, 43% dos indivíduos 

completaram o teste na passadeira de 45min, a uma concentração de lactato 

sanguíneo médio de aproximadamente 5 mmol/l, a uma intensidade 105% de 
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limiar de lactato e equivalente ao limiar de 4mmol/l. Isso também foi confirmado 

por outros estudos que relatam uma MLSS perto da média de 4 mmol/l, mas 

com uma grande variação interindividual. O lactato sanguíneo manteve-se 

constante durante o exercício e variou 2,2-6,7 mmol/l (média valor de 3,9±1 

mmol/l), num estudo realizado por Billat et al. (1994) e 1,9-7,5 mmol/l no estudo 

de Beneke et al. (2000). 

Com o intuito de verificar diferenças no Lan entre atletas de várias 

modalidades e diferentes sexos, Smekal et al. (2012) utilizaram uma amostra 

(n= 62) atletas de várias modalidades, de ambos os sexos com uma carga de 

treino semana de pelo menos 7,5h, realizou um teste incremental de 30min 

com mediação do lactato a cada 2,5 min. A média do MLSS do grupo foi 

4,93±1,51 mmol/l, não existindo diferenças significativas entre sexos. 

Em outro sentido Jones e Doust, (1998) encontraram uma forte 

correlação, num grupo homogéneo de atletas treinados, entre a V4 e MLSS em 

patamares de 3min. Correlações mais baixas foram encontradas por Van 

Schuylenbergh et al. (2004) em ciclistas de elite, assim como Beneke (1995) 

num grupo homogéneo de remadores. Estes resultados podem ser devido à 

homogeneidade dos remadores, bem como o baixo incremento do protocolo 

utilizado, enquanto as fortes correlações, podem ser parcialmente explicadas 

pelo nível de resistência heterogéneo (Faude et al., 2009). Posto isto, parece-

nos que o método de Mader et al. (1976) apresenta alguns argumentos que o 

tornam claramente vantajoso em relação aos restantes. Para além de ser um 

dos que apresenta valores de correlação mais elevados com o MaxLass (Heck 

et al., 1985, 1990a, 1990b), permite uma determinação extremamente simples, 

e com baixos custos devido ao número reduzido de doseamentos que são 

necessários. Adicionalmente foram já validados testes de terreno a partir dos 

resultados obtidos em testes laboratoriais (Fohrenbach et al., 1987; Heck et al., 

1985, 1990a, 1990b; Mader, 1991). 
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3. Material e métodos 

3.1 Caraterização da amostra 

 

Este estudo foi realizado com uma amostra de 10 corredores de meio-

fundo e fundo com médias de idade 25.6±4.3 e, 10 estudantes de desporto 

com médias de idade 20±1,49 anos, cuja caracterização de encontra no quadro 

1.  

Quadro 1 – valores médios (± dp) relativos à idade, altura, peso e media da melhor 

marca aos 5000m dos atletas avaliados. (n=10). 

Grupos 5000m Idade (anos) Altura (cm) Peso (kg) 

Atletas 14’24”±32” 25.6±4.3 1753±4,37 63.26±3,46 

Estudantes - 20±1,49 178±5,2 72,3±4,6 

 

Os atletas selecionados para a amostra deste estudo, pertenciam ao 

escalão sénior, com pelo menos 8 anos de treino, enquanto o outro grupo de 

alunos de desporto não tinham prática de treino diário para além das aulas de 

desporto. Pretende-se evitar, que os fatores idade cronológica (Malina & 

Bouchard, 2004) e de treino (Allen et al.,1985), pudessem interferir nos 

resultados das avaliações, pelo que cada grupo é constituído por sujeitos com 

características semelhantes. 

Por outro lado, foi ainda controlado, em todos os atletas da amostra, a 

necessidade de não realizarem qualquer treino intenso nas 24 horas que 

precederam qualquer um dos testes realizados, e foram instruídos no sentido 

de não adotarem qualquer alteração dietética significativa durante os períodos 

de avaliação. 
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3.2 Procedimentos utilizados na determinação do limiar anaeróbio 

 

A capacidade aeróbia foi avaliada com base na determinação do limiar 

aeróbio-anaeróbio proposto por Mader et al. (1976), por intermedio de um teste 

de terreno. 

Os testes de terreno foram efetuados numa pista sintética de 400m, 

tendo todos os sujeitos realizado patamares, com incremento de carga de 0,4 

m/s e com velocidades de corrida variando entre 4.2 e 5.8 m/s, para o grupo 

dos atletas e 3.4 a 4.6m/s para os alunos de desporto. A duração patamares foi 

de 3/5/7min, realizados com pelo menos 48 horas de intervalo e num período 

inferior a 10 dias. A realização deste teste foi ainda precedida de um período 

de aquecimento de 6min-8min de corrida continua a velocidades inferiores a 

3.0 m/s, de modo a evitar um possível aumento das concentrações sanguíneas 

de lactato. 

Os intervalos entre patamares tiveram uma duração máxima de 1min., 

de modo a garantir-se que o valor do limiar não estaria sobrevalorizado devido 

a intervalos entre patamares demasiado longos (Beneke et al., 2003b; Coen et 

al., 2001; Gullstrand et al., 1994). 

Foi garantida a não realização de testes, em caso das condições 

climatéricas se apresentassem com vento e de temperaturas muito elevadas, 

de modo a evitar estados de desidratação que pudessem hipoteticamente 

interferir nos valores de diluição na corrente sanguínea (Svedhal e MacIntosh, 

2003) e deste modo interferir nos valores finais. Por último os atletas foram 

instruídos a não realizarem treinos intensos ou de grande volume, bem como 

não ingerirem alimentos, bebidas (exceção à agua) na hora antecedentes à 

realização dos testes. 
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Durante a realização dos testes foram dados sinais auditivos 

coincidentes com os tempos de passagem em cada 200m (quadro 3), de modo 

a assegurar uma velocidade de corrida uniforme. Foram efetuadas recolhas de 

sangue capilar no lóbulo da orelha, durante o intervalo entre cada patamar 

correspondente a um período máximo de 1 min para evitar uma 

sobrevalorização do limiar aeróbio-anaeróbio (Beneke et al., 2003b). Para a 

determinação das concentrações sanguíneas de lactato utilizamos um YSI-

1500L Sport. 

Quadro 2 – Tabela dos tempos de passagem a cada 200 metros, respetivas intensidades de 
corrida e ainda a média de tempo gasto por a cada km, num teste de terreno, para 
determinação do limiar aeróbio-anaeróbio. 

 

Quadro 3 – Tabela das distâncias percorridas por cada patamar e respetivas intensidades de 
corrida. 

 

 

V(m/s) V(min/km) 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600 1800m 2000m 

3.4 4.54.12 0.58.82 1.57.65 2.56.47 3.55.29 4.54.12 5.52.94     

3.8 4.23.16 0.52.63 1.45.26 2.37.89 3.30.53 4.23.16 5.15.79 6.08.42 7.01.05   

4.2 3.58.10 0.47.62 1.35.24 2.22.86 3.10.48 3.58.10 4.45.71 5.33.33 6.20.95 7.08.57 7.56.19 

4.6 3.37.39 0.43.48 1.26.96 2.10.43 2.53.91 3.37.39 4.20.87 5.04.35 5.47.83 6.31.30 7.14.78 

5.0 3.20.00 0.40.00 1.20.00 2.00.00 2.40.00 3.20.00 4.00.00 4.40.00 5.20.00 6.00.00 6.40.00 

5.4 3.05.19 0.37.03 1.14.07 1.51.11 2.28.15 3.05.19 3.42.22 4.19.26 4.56.30 5.33.33 6.10.37 

5.8 2.52.41 0.34.48 1.08.97 1.43.45 2.17.93 2.52.41 3.26.90 4.01.38 4.35.86 5.10.34 5.44.83 

V (m/s) V (min/km) Distancia (m) 

Patamar 3’ 

Distancia (m) 

Patamar 5’ 

Distancia (m) 

Patamar 7’ 

4.2 3.58.10 756 1260 1764 

4.6 3.37.39 828 1380 1932 

5.0 3.20.00 900 1500 2100 

5.4 3.05.19 972 1620 2268 

5.8 2.52.41 1044 1740 2436 
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3.3 Procedimentos estatísticos 

 Foi utilizada a estatística descritiva, nomeadamente, as medidas de 

tendência central e de dispersão para caraterizar as variáveis em estudo. A 

análise de variância de medidas independentes (ANOVA) foi utilizada para 

comparar os valores médios da V4 entre os diferentes patamares de corrida. 

As múltiplas comparações à posteriori foram realizadas através do teste 

Bonferroni. Foram ainda calculadas percentagens de alteração (%) para a V4 

através da subtração dos valores da V4 do patamar seguinte pelos valores de 

velocidade do patamar inicial sobre a velocidade do seguinte patamar e depois 

multiplicada por 100. O nível de significância foi estabelecido em 0.05. Todas 

as análises dos dados foram realizadas no software estatístico SPSS

 

22.0 for 

Mac. 
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4. Resultados 

Os atletas da amostra realizaram um teste de determinação do limiar 

anaeróbio, utilizando quatro intensidades progressivas, para um patamar de 

duração 3min, a partir do qual obtivemos os registos das concentrações médias 

de lactato sanguíneo entre 1,4±0,3 e 4,8±0,5, assim como obtivemos uma 

velocidade média à V4 de 2:56,3 por quilómetro, (quadro 4). Relativamente ao 

grupo dos alunos obtivemos entre 2,3±0,6 e 5,3±1,5, sendo a velocidade média 

à V4 de 3:58,8 (quadro 5). 

Quadro 4 – Tabela dos resultados recolhidos no teste de determinação do limiar 
anaeróbio, para o patamar de duração de 3min do grupo dos atletas. É possível observar a 
média dos valores obtidos para os 10 atletas, e respetivos desvio padrão, bem como o valor 
individual à V4, assim como a média geral. 

Duração 3min 

Atleta 4.6 m/s 5.0 m/s 5.4 m/s 5.8 m/s V4/min/Km 

A 1,0 1,2 2,1 4,9 2’53”3 

B 1,7 1,2 2,1 6 2’58”7 

C 1,3 0,9 1,7 5 2’56”1 

D 1,1 1,3 2,4 4,8 2’56”5 

E 1,6 1,9 2,4 4,3 2’54”3 

F 1.1 1.2 2.6 4.2 2’53”9 

G 1.8 2.1 2.7 4.6 2’56”3 

H 1.4 1.6 2.8 4.7 2’56”9 

I 1.9 2.1 3.7 5.2 3’02”5 

J 1.2 1.4 1.9 4.5 2’54”7 

±dp mmol/l 
 

1,4±0,3 1,5±0,4 2,4±0,6 4,8±0,5 02:56,3 

 
Quadro 5 – Tabela dos resultados recolhidos no teste de determinação do limiar 

anaeróbio, para o patamar de duração de 3min, dos alunos de desporto. É possível observar a 
média dos valores obtidos para os 10 alunos, e respetivos desvio padrão, bem como o valor 

individual à V4, assim como a média geral. 
Duração 3 min 

Atleta 3.4 m/s 3.8 m/s 4,2 m/s 4.6 m/s V4/min/Km 

A 2.1 2.8 3.3 4.9 3’48”6 

B 3 3.2 4 8.7 3’58”0 

C 2.4 3.7 4.9  4,16’”4 

D 1.7 2.2 3.5 4.8 3’49”7 

E 2.2 2.9 3.7 4.3 3’47”3 

F 1,1 1.1 2.7 4.7 3’44”2 

G 2.8 3.6 4.6  4’12”5 

H 2 2.6 3.4 4.8 3’48”8 

I 2.5 2.5 3.1 4.6 3’45”2 

J 3.2 4.8   4’44”0 

±dp mmol/l 
 

2,3±0,6 2,9±0,9 3,7±0,7 5,3±1,5 03:58,8 
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Foi ainda realizado um teste de determinação do limiar anaeróbio, 

utilizando quatro intensidades progressivas, para um patamar de duração 5 

min, a partir do qual obtivemos os registos das concentrações médias de 

lactato sanguíneo entre 1,5±0,4 e 5,6±0,9, assim com obtivemos uma 

velocidade média à V4 de 3:00,0 por quilómetro para os atletas (quadro 6). 

Relativamente ao grupo dos alunos de desporto obtivemos valores entre 

2,3±0,6 e 5,3±1,5, sendo a velocidade média à V4 de 3:58,8 (quadro 7). 

Quadro 6 – Tabela dos resultados recolhidos no teste de determinação do limiar 
anaeróbio, para o patamar de duração de 5min do grupo de atletas. É possível observar a 
média dos valores obtidos para os 10 atletas, e respetivos desvio padrão, bem como o valor 

individual à V4, assim como a média geral. 

Duração 5 min 

Atleta 4.6 m/s 5.0 m/s 5.4 m/s 5.8 m/s V4/min/Km 

A 1.6 1.7 2.4 5.0 2’57”1 

B 1.2 1.8 3.2 7.1 3’02”4 

C 1.1 1.7 2.9 6.2 3’00”7 

D 1.2 1.2 2.4 6.1 2’56”4 

E 1.5 2.2 2.8 4.6 2’56”5 

F 1.2 1.2 3.2 4.9 2’58”9 

G 1.6 2.8 3.5 4.7 2’59”6 

H 1.9 2.3 3.3 5.8 3’01”4 

I 2.2 2.6 4.2 6.6 3’06”9 

J 1.8 2.1 3.2 5.1 2’59”6 

±dp mmol/l 1,5±0,4 1,9±0,5 3,1±0,5 5,6±0,9 03:00,0 

 

Quadro 7 – Tabela dos resultados recolhidos no teste de determinação do limiar 
anaeróbio, para o patamar de duração de 5min, do grupo dos alunos de desporto. É possível 
observar a média dos valores obtidos para os 10 alunos, e respetivos desvio padrão, bem 
como o valor individual à V4, assim como a média geral. 

Duração 5 min 

Atleta 3.4 m/s 3.8 m/s 4,2 m/s 4.6 m/s V4/min/Km 

A 2,2 3,2 3,8 5,5 3’55”5 

B 3,4 3,8 4,2 11,2 4’10”0 

C 2,4 4,3 4,9 5,7 4’27”6 

D 1,9 2,2 4,1 6,1 3’59”3 

E 2,9 3,5 4,6  4’11”1 

F 1,6 1,9 3,3 5,1 3’49”6 

G 2,9 3,5 4,5  4’10”0 

H 2,2 3,6 4,1 5,6 4’02”7 

I 2 2,3 3,3 5 3’49”1 

J 3,7 5,3   4’47”8 

±dp mmol/l 
 

2,5±0,7 3,4±1,0 4,1±0,6 6,3±0,2 04:08,3 
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Todos os sujeitos realizaram ainda um teste de determinação do limiar 

anaeróbio, utilizando quatro intensidades progressivas, para um patamar de 

duração 7min, a partir do qual no grupo dos atletas obtivemos os registos das 

concentrações médias de lactato sanguíneo entre 1,8±0,6 e 7,4±1,0, assim 

com obtivemos uma velocidade média à V4 de 3:06,5 por quilómetro (quadro 

8). Relativamente ao grupo dos alunos de desporto obtivemos entre 2,9±0,7 e 

6,7±0,8, sendo a velocidade média à V4 de 4:03,1 (quadro 9). 

Quadro 8 – Tabela dos resultados recolhidos no teste de determinação do limiar anaeróbio, 
para o patamar de duração de 7min. É possível observar a média dos valores obtidos para o 
grupo dos atletas, e respetivos desvio padrão, bem como o valor individual à V4, assim como a 
média geral. 

Duração 7min 

Atleta 4.6 m/s 5.0 m/s 5.4 m/s 5.8 m/s V4/min/Km 

A 1.4 2.1 4.4  3’07”6 

B 1.0 2.1 4.3 8.9 3’07”1 

C 1.1 1.7 3.1 7.3 3’02”3 

D 1.5 1.8 2.9 8.6 3’02”6 

E 1.8 2.7 3.3 6.6 3’02”3 

F 1.6 1.7 3.5 5.9 3’02”4 

G 2.2 2.8 4.2 6.9 3’07”2 

H 2.1 2.7 4.2 7.2 3’07”0 

I 2.6 3.4 4.7 8.3 3’12”9 

J 2.6 3.4 4.8 6.8 3’13”4 

±dp mmol/l 1,79±0,57 2,44±0,65 3,94±0,68 7,39±1,00 03:06,5 

 

Quadro 9 – Tabela dos resultados recolhidos no teste de determinação do limiar anaeróbio, 
para o patamar de duração de 7min. É possível observar a média dos valores obtidos para o 
grupo dos alunos de desporto, e respetivos desvio padrão, bem como o valor individual à V4, 
assim como a média geral. 

 

 

Duração 7 min 

Atleta 3.4 m/s 3.8 m/s 4.2 m/s 4.6 m/s V4/min/Km 

A 2,5 3,7 4,4 6 4’01”8 

B 4 4,8 9,8  4’23”1 

C 2,8 5,1 5,9 7,3 4’37”1 

D 2,3 3,5 4,8 7,6 4’12”9 

E 2,8 3,7 5,1  4’14”2 

F 2,2 2,7 3,7 6,6 3’55”8 

G 3,3 4,3 5,2  4’31”7 

H 2,4 4 6,6  4’23”1 

I 2,6 3 3,9 5,7 3’56”8 

J 4 6,9   3’54”1 

±dp mmol/l 2,89±0,66 4,17±1,21 5,49±1,86 6,66±0,80 04:13,1 
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Quadro 10 - Tabela das médias das diferenças de concentração lactato sanguíneo ao limiar 

anaeróbio registado entre os diferentes tempos de duração no grupo dos atletas (3-5, 3-7, 5-7 
min).  

Diferenças de tempos de 
duração 

4.6 m/s 5.0 m/s 5.4 m/s 5.8 m/s 

3min - 5min 0,1±0,0 0,5±0,1 0,7±0,0 0,8±0,4 

3min - 7min 0,4±0,3 0,9±0,2 1,5±0,1 2,6±0,5 

5min - 7min 0,3±0,2 0,5±0,1 0,8±0,2 1,8±0,1 

 

 

Ao analisarmos os resultados da comparação das médias de 

concentração do lactato sanguíneo, para o grupo dos atletas, podemos verificar 

que para a velocidade de 4.6m/s não existem diferenças significativas entre os 

três tempos de duração (p>0,05), na segunda velocidade (5.0m/s) apenas se 

verificam diferenças significativas entre os 3min-7min (p=0,002). Constata-se 

ainda, que na terceira velocidade (5.4m/s) existem diferenças significativas  

entre os 3min-7min (p<0,001) e entre os 5min-7min (p=0,027). O mesmo 

acontece na última velocidade avaliada (5.8m/s), já que as diferenças 

significativas são verificadas entre os tempos de 3min-7min (p<0,001) e 5min-

7min (p<0,001).  

 

 

 

 

 



Resultados 

28 
 

 Quadro 11 – Tabela da média das diferenças de concentração lactato sanguíneo ao 

limiar anaeróbio registado entre os diferentes tempos de duração, para o grupo dos alunos de 

desporto (3-5, 3-7, 5.7 min).  

Diferenças de tempos de 
duração 

3.4 m/s 3.8 m/s 4.2 m/s 4.6 m/s 

3min - 5min 0,2±0,1 0,4±0,0 0,4±0,2 1,1±0,7 

3min - 7min 0,6±0,0 1,2±0,2 1,8±1,2 1,4±0,7 

5min - 7min 0,7±0,0 0,8±0,2 1,4±1,3 0,4±1,4 

 

 

 

Relativamente ao grupo dos alunos de desporto, podemos verificar que 

para a velocidade de 3.4m/s não existem diferenças significativas entre os três 

tempos de duração (p>0,05), na segunda velocidade (3.8m/s) o mesmo 

acontece e não se verificam diferenças significativas entre os diferentes tempos 

de duração (p>0,05). Constata-se ainda, que na terceira velocidade (4.2m/s) as 

diferenças significativas existentes são, apenas entre os tempos de duração 

3min-7min (p=0,016). Já na última velocidade avaliada, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas entre cada um dos tempos de 

avaliação (p>0,05). 
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Quadro  12 – Podemos observar no grupo de atletas, as diferenças de tempo de velocidade à V4 

entre os diferentes tempos de duração. 

Diferenças entre patamares V4 3min/5min 3min/7min 5min/7min 

Segundos 3’’7 10’’20 6’’5 

 

 

 

Ao analisarmos a tabela comparativa da V4, verificamos diferenças 

consideráveis entre os tempos de duração de 3-5min (6’’5), sendo de maior 

ênfase as diferenças obtidas entre os 3-7min (10’’2) (quadro 12). 

 

Quadro  13 – Podemos observar no grupo dos alunos de desporto, as diferenças de tempo de 

velocidade à V4 entre os diferentes tempos de duração. 

Diferenças entre patamares V4 3min/5min 3min/7min 5min/7min 

Segundos 9’’5 14’’3 4’’7 

 

 

 

Ao analisarmos a tabela das diferenças de tempo à V4, verificamos 

diferenças consideráveis entre os tempos de duração de 3-5min (9’’5), sendo 

mais notório as diferenças obtidas entre os 3-7min (14’’3) (quadro 13). 
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Quadro 14 - Tabela da média da comparação dos fatores tempos de duração*velocidade no 

grupo dos atletas. 

Lactato mmol/l 4.6 m/s 5.0 m/s 5.4 m/s 5.8 m/s 

3min 1,4±0,3 1,5±0,4 2,4±0,6 4,8±0,5 

5min 1,5±0,4 1,9±0,5 3,1±0,5 5,6±0,9 

7min 1,8±0,6 2,5±0,7 3,9±0,7 7,4±1,0 

 

 

 

Através dos resultados obtidos, podemos afirmar que se verifica um efeito 

significativo (F=7,437; p<0,001) entre os tempos de duração utilizados e as 

velocidades de corrida. O teste post-hoc de Bonferroni comparou os contextos 

aos pares e identificou diferenças significativas (p<0,001) em todas as 

velocidades avaliadas nestes atletas e verificou diferenças estatisticamente 

significativas entre os diferentes tempos de duração (p<0,001).  

Constata-se que no tempo de 3min, entre a primeira (4.6m/s) a terceira 

(5.4m/s) e a quarta (5.8m/s) velocidade existem diferenças significativas 

(p<0,001). Não se verificando o mesmo entre a primeira (4.6m/s) e a segunda 

(5.0m/s) velocidade, que não apresentam diferenças significativas (p>0,05). 

No tempo de 5min, verificamos a existência de diferenças significativas entre 

todas as velocidades (p<0,05). O mesmo acontece nos 7min, onde são 

perceptíveis a existência de diferenças significativas entre as diferentes 

velocidades (p<0,001). 

 

 

 



Resultados 

31 
 

Quadro 15 - Tabela da média da comparação dos fatores tempo de duração*velocidade no 

grupo dos alunos de desporto. 

Lactato mmol/l 3.4. m/s 3.8 m/s 4.2 m/s 4.6 m/s 

3min 2,1±0,6 2,5±0,7 3,4±0,4 5,3±1,5 

5min 2,2±0,6 3,0±0,9  3,9±0,6 6,3±2,2 

7min 2,5±0,2 3,6±0,9 4,5±0,9 6,8±0,7 

 

 

Através dos resultados obtidos, podemos afirmar que se verifica um efeito 

significativo (F=83,205; p<0,001) entre os tempos de duração utilizados e as 

velocidades de corrida. O teste post-hoc de Bonferroni comparou os contextos 

aos pares e identificou diferenças significativas (p<0,001) em todas as 

velocidades avaliadas nestes sujeitos e que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os tempos de duração de 3min e 5min 

(p=0,499), 3min e 7min (p=0,096) e 5min e 7min (p=0,964) neste grupo de 

indivíduos. 

Constata-se que no tempo de 3min, entre a primeira (4.6m/s) a terceira 

(5.4m/s) e a quarta (5.8m/s) velocidade existem diferenças significativas 

(p<0,001). Não se verificando o mesmo entre a primeira (4.6m/s) e a segunda 

(5.0m/s) velocidade, que não apresentam diferenças significativas (p=0,591). 

No tempo de duração 5min, verificamos a existência de diferenças 

significativas entre todas as velocidades (p<0,05). O mesmo acontece nos 

7min, onde são perceptíveis a existência de diferenças significativas entre as 

diferentes velocidades (p<0,001). 
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Quadro 16 - Estatística Descritiva dos valores obtidos à V4 nos diferentes tempos de duração no grupo de 

atletas. 

Tempo de duração V4 m/s 

3min 5,6±0,1 

5min 5,5±0,1 

7min 5,4±0,1 

 

 Através dos resultados obtidos, podemos afirmar que no grupo de 

atletas se verifica um efeito significativo (F=18,35; p<0,001) entre os patamares 

utilizados e a velocidade ao limiar anaeróbio (V4).  

O teste post-hoc de Bonferroni comparou os contextos aos pares e identificou 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) nos valores de V4 entre os 

tempos de duração de 3min e 7min e entre os tempos de 5min e 7min 

(p=0,003). O mesmo não se verificou entre os 3min e 5min (p=0,073). 

Quadro 17 - Estatística Descritiva dos valores obtidos no teste da V4 nos diferentes tempos de 

duração no grupo dos alunos de desporto. 

Tempo de duração V4 m/s 

3min 4,2±0,3 

5min 4,1±0,2 

7min 3,9±0,3 

 

 A partir dos resultados obtidos para o grupo dos alunos de desporto, 

podemos afirmar que se verifica um efeito significativo (F=4,693; p=0,018) 

entre os tempos de duração dos avaliados e a velocidade ao limiar anaeróbio 

(V4). O teste post-hoc de Bonferroni comparou os contextos aos pares e 

identificou diferenças estatisticamente significativas (p=0,026) nos valores de 

V4 entre os tempos de duração de 3min e 7min. Entre os tempos de duração 

de 3min e 5min e os 5min e 7min não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas (p>0.05). 
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Quadro 18 - Gráfico referente à %alteração dos valores obtidos à V4 nos diferentes tempos de 

duração nos grupos avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do gráfico, podemos verificar que no tempo de duração de 3min 

existe uma maior percentagem de alteração dos valores de V4 no grupo dos 

atletas comparativamente com os alunos de deporto.  

O mesmo já não acontece quando analisamos os tempos de duração de 

5min e 7min. Nestes, a alteração é bastante superior no grupo dos alunos de 

desporto.
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5. Discussão  

 

No presente trabalho foram utilizados, para a determinação do limiar 

aeróbio-anaeróbio, patamares de duração distintos (3/5/7 minutos), no sentido 

percebermos quais as diferenças obtidas nas concentrações de lactato 

sanguíneo e nos valores de limiar anaeróbio utilizando protocolos com 

diferentes tempos de duração. Optamos pelo protocolo de Mader et al. (1976), 

por consideramos existirem uma elevada diversidade de estudos publicados 

com resultados obtidos através deste teste (Bragada, 2003; Colaço, 2002; 

Föhrenbach et al., 1987; Jones, 1998; Mader, 1991; Pedro, 2006; Santos, 

1995) e por se tratar de um protocolo amplamente validado (Mader, 1991). Por 

outro lado procurámos através da escolha deste protocolo uma grande validade 

dos resultados e uma mais fácil interpretação dos resultados para o processo 

de treino (MacDouglall & Wenger, 1995). As diferenças entre estudos estão 

muitas vezes associadas à utilização de amostras com níveis de rendimento 

diferenciados na corrida o que não nos permite dizer com segurança que as 

conclusões desses estudos se possam extrapolar para amostras com atletas 

de nível distinto. Se falarmos na amostra que estudamos é claro que as 

diferenças médias de 10 segundos no valor anaeróbio em corredores de bom 

nível adquirem um significado muito elevado que não poderá ser negligenciado 

(Beneke, 2003b; Billat, 2003; Faude et al., 2009; Heck et al., 1985). Por outro 

lado, procurámos perceber o que acontece em corredores de menor nível de 

rendimento, para quem a realização do teste com diferentes tempos de 

duração por patamar constitui igualmente uma diferença com elevado 

significado prático. Neste caso encontramos diferenças médias que podem ir 

até 14 segundos. 
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Na literatura existem propostas de 1,2,3 min (Beneke, 1996; Boucher, 

1989; Hambrecht et al., 1995) para determinação do limiar anaeróbio, sendo 

que alguns autores defendem que patamares de 3min são suficientes para 

revelar o comportamento da curva de concentração de lactato em função da 

velocidade, mesmo quando simultaneamente se procuram obter resultados de 

outros parâmetros (Beneke, 1995; Heck et al., 1985; Jones e Doust, 1998; Keul 

et al., 1979; Urhausen et al., 1993; Wasserman et al., 1973). Por outro lado, 

outros estudos (Beneke, 2003a; Bourdon, 2000; Dotan, 2012; Faude et al,. 

2009); Foxdal et al., 1996; Heck et al., 1985; Mader, 1991; Palmer, 1997; 

Yoshida et al., 1984) apontam noutro sentido e, referem que os resultados 

obtidos por patamares de duração de 3min estão sobrevalorizados. Partindo 

deste pressuposto e de forma a averiguar fiabilidade dos métodos, um grupo 

de investigadores estudaram e analisaram a influência da duração e 

intensidade dos patamares e os valores encontrados de lactato, tendo 

constatado que nos patamares de curta duração os valores de lactato não 

estabilizam, não atingindo um estado de equilíbrio, pelo que o estado máximo 

de equilíbrio de lactato sanguíneo encontrado se encontra sobrestimado. Assim 

para estes investigadores a duração dos patamares deve ser definida tendo em 

conta a intensidade, sendo que especialmente para patamares de intensidades 

mais elevadas é necessário patamares mais longos (5min) que permitam a 

estabilização do lactato na corrente sanguínea (Stockhausen et al., 1997). 

Neste sentido, Heck et al. (1985) levaram a cabo um estudo comparativo para 

determinar o Lan, utilizando patamares (3 ou 5 min), tendo obtido 

concentrações de lactato entre 3 e 5.5 mmol/l. Nos testes de 3 min a média do 

limiar anaeróbio foi de 3.5 ± 0.6 mmol/l, enquanto nos testes, com patamares 

de 5 min, o valor médio obtido foi de 4.05±0.86 mmol/l. Segundo os mesmos 

autores, os valores obtidos indicam que, no patamar de 3 min, a velocidade 

correspondente ao limiar anaeróbio apresentou-se deslocada em 0.16 m/s-1 

para velocidades mais elevadas, o que implica uma sobrestimação da carga 

funcional. Outros estudos vão ainda mais longe afirmando que só a realização 

de patamares superiores a 8min poderá reduzir a margem de erro (Foxdal et 

al., 1994; Mader et al., 1976). Estes dados comparativos vêm de encontro aos 
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resultados obtidos no nosso estudo, onde para patamares de duração 

diferente, o limiar anaeróbio também se altera. Vários investigadores 

consideram que a concentração sanguínea de lactato é afetada pela duração 

da carga e demonstram que, quanto mais longa for a sua duração, mais baixo 

é o valor do limiar anaeróbio (Foxdal et al., 1996; Heck et al., 1985), outros 

consideram ainda, que para os testes sejam fiáveis, os incrementos devem ser 

suficientes pequenos para que o limiar láctico possa facilmente ser identificado, 

assim como, cada patamar deve ser suficientemente longo para que permita 

determinar com rigor a concentração de lactato, correspondente a cada 

intensidade, estas ideias refletem-se nos resultados do presente estudo, onde 

as concentrações médias de lactato sanguíneo, entre os tempos de duração de 

3 e 7min, chegam 2.6±0.5mmol/l no patamar mais rápido do grupo de atletas, 

enquanto a velocidade da V4 registou uma descida de 10,20’’ (quadro 13). 

No presente estudo os dois primeiros patamares de intensidade não 

apresentam valores com significado. No entanto no 3º e 4º patamar de 

intensidade, os que se situa cerca do limiar anaeróbio e acima deste, os dados 

obtidos apresentam alguma relevância em termos de planeamento de treino. 

Assim, as diferenças entre os valores obtidos entre tempos de duração de 3-7 

min situam-se na ordem de mais 1,5± 0,12mmol/l (3ª patamar) e de mais 2,57± 

0,49mmol/l (4º patamar). Com menor diferença, mas com algum significado em 

termos de treino as diferenças nos patamares 5-7 min de duração registaram 

uma diferença de mais 0,83±0,15mmol/l (3º patamar) e de mais 

1,78±0,13mmol/l (4ª patamar). Estes valores estão de acordo com o estudo de 

Prettin et al. (2011), em que os valores de lactato obtidos para diferentes 

patamares registaram diferenças até 4,56 mmol/l para tempos de duração por 

patamar de 3min e 5min. Ao juntarmos às concentrações de lactato sanguíneo 

as diferenças obtidas na V4, obrigam-nos a ter algum cuidado, quer na 

interpretação, quer na utilização dos dados obtidos. Parece-nos que o limiar 

anaeróbio encontrado para o teste realizado com patamares de 3min de 

duração, demasiado elevado, para o conhecimento e valor dos atletas da 

amostra. Num estudo mais recente (Prettin et al., 2011), foram comparadas as 

velocidades de corrida a 3 e 4 mmol/l para um teste de limiar anaeróbio 
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determinado com tempos de 3min e 5min por patamar em que se concluiu que 

a velocidade de corrida correspondente a uma concentração de lactato de 

4mmol/l, no teste de 3 minutos é significativamente superior à velocidade 

determinada com patamares de 5min. Este fato ocorre mesmo sem alterações 

significativas nos valores de frequência cardíaca, entre os dois testes com 

diferentes tempos de duração por patamar (Prettin at al., 2011). É deste modo 

esperado, que uma maior duração por patamar tenha consequências num 

aumento dos valores de lactato, o que corresponderá a um melhor equilíbrio 

entre as concentrações de lactato muscular e sanguíneo ao longo do teste 

(Heck and Beneke, 2008).  

Para finalizar, convém perceber que é necessário olhar para estes dados 

com algum cuidado. Uma análise menos cuidada pode levar a incorrer num 

erro de quantificar intensidades para o processo de treino de todo 

desajustadas. Assim perante os resultados recolhidos, poderíamos de uma 

forma empírica e do conhecimento da valia dos atletas sujeitos ao teste, que o 

Limiar anaeróbio destes, estariam mais próximos do teste realizado com 

patamares dos 7 min, do que dos 3 min. 

No presente estudo e perante os diferentes valores obtidos, tanto para 

atletas como para estudantes de desporto, teria sido útil a realização um teste 

de determinação do MaxLass, a cada um dos corredores, ou mesmo realizar 

um teste contínuo às velocidades determinadas para o limiar (Beneke et al., 

2011; McGehee, 2005), podendo desta forma dissipar as dúvidas existentes 

relativamente ao tempo de duração dos patamares para a determinação do 

limiar anaeróbio. No entanto tal não foi possível, devido ao pouco tempo 

disponível num ano particularmente difícil para a realização dos testes 

(condições climatéricas improprias à realização dos testes, tendo na maioria 

das vezes sido adiados), a disponibilidade dos atletas de elite para realizar os 

testes, assim como os custos suportados para a realização dos mesmos. 

Relativamente à V4 dos atletas, os resultados são semelhantes aos 

apresentados pela literatura para atletas com nível desportivo semelhante aos 

da nossa amostra (quadro 17), quando comparamos a V4 determinada com a 
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duração de 7min, indo ao encontro de vários autores (Billat et al., 1996; Colaço, 

2002; Heck et al., 1985; Novo e Santos, 2002; Pedro, 2006; Santos & Kruger, 

2002; Smekal et al., 2012). 

Estes resultados estão aliás em consonância com os resultados de 

Fraga (2011), uma vez que apesar de ter avaliado remadores os resultados 

mostraram que o patamar de 7min é o que mais se relaciona com o maxlass, o 

que reforça a importância de se lerem com muito cuidado os valores de limiar 

determinados com patamares de duração de 3min, devido aos riscos de 

prescrição indevida de intensidades de treino. 

É claro que o facto de não termos efetuado um teste de maxlass para 

cada um dos corredores, que implicaria varias sessões de corrida de 30min a 

uma intensidade constante, em dias consecutivos, demasiado cansativo para 

os atletas, não nos permite concluir qual dos patamares poderá ser o mais 

aproximado do limiar anaeróbio individual. Assim, pelo conhecimento do nível 

dos atletas e das marcas que possuem, é claro que o limiar determinado com 

patamares de 3min, determina valores sobrevalorizados de limiar anaeróbio.  

Estas diferenças metodológicas devem por isso mesmo exigir um 

enorme cuidado na leitura dos resultados obtidos e especialmente no 

aconselhamento para o processo de treino que de alguma forma se vê 

comprometido. 

Desde sempre que os atletas e treinadores, mas em particular os ultimas 

duas décadas, têm procurado um instrumento de análise, que possa auxiliar na 

programação de volumes e intensidades de treino de acordo com o momento 

da época. No entanto, nos últimos tem surgido com alguma regularidade, 

estudos sobre a determinação do limiar anaeróbio, considerado pela grande 

maioria dos investigadores sobre treino, como um método capaz de reduzir em 

muito, a margem de erro na prescrição do treino (Santos, 2002). Se por um 

lado, os regimes de treino com cargas demasiado fracas não provocam 

estímulos musculares significativos para induzir adaptações, cargas de treino 

muito elevadas podem levar ao sobretreino (Santos, 2002), de outra forma a 

dúvida é, qual a intensidade a trabalhar para melhorar o Lan. De acordo com 
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Santos & Kruger (2002), a determinação do limiar anaeróbio (V4) através da 

realização de testes de terreno, permite avaliar a intensidade da corrida 

contínua. Desta forma o conhecimento do Lan permite a definição das faixas de 

treino regenerativo e de baixa intensidade, como as treino moderado e alta 

intensidade (Faude et. al., 2009). Esta importância na definição de faixas de 

intensidade é determinante para a prescrição do treino de atletas de esforços 

de média longa duração (Beneke et al., 2011). Assim, a avaliação e controlo de 

treino e em particular a determinação do limiar aeróbio-anaeróbio, tem vindo a 

ser uma ferramenta cada vez mais utilizada e aperfeiçoada, no sentido de 

tornar os resultados mais fiáveis. A informação obtida a partir destes testes, 

permite a monitorização da capacidade aeróbia-anaeróbia dos atletas e as 

suas alterações, contribuindo para o aperfeiçoamento das quantificações das 

intensidades de treino. No entanto, não existe um consenso alargado, sobre 

qual a duração do patamar, que melhor expresse o limiar anaeróbio. 

Independentemente dessas divergências, o uso periódico deste método 

possibilita aos treinadores e atletas, recolherem um conjunto de dados precisos 

para o ajustamento das intensidades de treino e a reformulação de 

expectativas em competição (Colaço, 2007; Faude et al., 2009; Palmer, 1997; 

Pedro, 2006; Santos, 1995; Santos, 2002). 
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1. Conclusões 

 

 

i. A utilização de diferentes tempos de duração, para a mesma velocidade 

de corrida, na determinação do limiar anaeróbio têm por consequência a 

obtenção de diferentes concentrações de lactato em cada patamar, tanto 

para corredores de bom nível como para praticantes com pouca 

experiência na corrida. 

ii. O valor do limiar anaeróbio, determinado com diferentes tempos de 

duração por patamar, têm por consequência a obtenção de valores 

distintos de limiar anaeróbio, tanto em corredores, como em não 

corredores. 

iii. Os resultados obtidos quando confrontados com a literatura, sugerem 

que os patamares de 7min serão os mais adequados para evitarem uma 

sobrevalorização na determinação do limiar anaeróbio. 
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