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Determinação do limiar de lactato em crianças 
Determination of the lactate threshold in children 

I.A. Ramos, S.B. Rauber, M.A.S. Coura, H.G. Simões, C.S.G. Campbell 
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi determinar o Limiar de Lactato (LL) em crianças através de teste 
incremental com dosagens de lactato sanguíneo. A amostra foi composta por 8 crianças (10.4 ± 0.5 
anos, 140 ± 0.0 cm, 32.4 ± 3.6 kg e 13.5 ± 4.5 % de gordura). Após avaliação antropométrica e 
identificação da maturação sexual por prancha de Tanner, os participantes foram submetidos aos 
seguintes testes: (i) Corrida de 12 min (T12) para cálculo da velocidade média (Vm12min) e (ii) 
determinação do Limiar de Lactato (LL) por meio de teste incremental (TI) que consistiu de 6 séries de 
corrida de 500m à 80, 83, 86, 89, 92 e 95% da Vm12min. O LL foi considerado a intensidade 
correspondente ao ponto de inflexão na curva de lactato sanguíneo. A perceção subjetiva de esforço 
(PSE) e a frequência cardíaca (FC) também foram registradas. O LL das crianças foi observado em 
intensidade correspondente a 88.3 ± 2.7 % da Vm12min; 7.9 ± 1.0 km/h; 3.2 ± 1.3mmol/L-1

Palavras-chave: limiar de lactato, teste incremental, púberes, crianças 

; 180 ± 
18.3 bpm; 13.6 de PSE; e 85.5 ± 7.2 % da FCmáx prevista para idade. Concluímos que o protocolo 
empregado permitiu a determinação do LL em corrida nas crianças estudadas. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the lactate threshold (LT) during incremental running test 
in children. After anthropometric assessment and Tanner’s sexual maturation determination, 
participants (n=8; 10.4 ± 0.5 years; 140 ± 0.0 cm; 32.4 ± 3.6 kg; 13.5 ± 4.5 % body fat) underwent 
two exercise sessions: (i) Mean velocity in a 12 min running test (Vm12min), and (ii) incremental 
running test consisting of six progressive bouts of 500 m running at 80, 83, 86, 89, 92 and 95% of 
Vm12min with blood lactate measurements for LT determination. The moment in which blood lactate 
turn point was observed defined the LT velocity on running.. The rate of perceived exertion (RPE) and 
heart rate (HR) were also measured.  The LT was observed at 88.3 ± 2.7 % of Vm12min and 7.9 ± 1.0 
km/h. The mean blood lactate concentration, HR, RPE and % of maximal HR at LT was respectively 
3.2 ± 1.3 mmol.L-1

Keywords: lactate threshold, incremental test, children 

; 180 ± 18.3 bpm, 13.6 of RPE and 85.5 ± 7.2 % of HR max. We concluded that the 
used protocol allowed for the LT identification in the studied children. 
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O Limiar de Lactato (LL) é um importante 
parâmetro de avaliação da aptidão aeróbia, 
muito utilizado na prescrição de intensidades 
de exercícios e comumente determinado por 
meio da aplicação de testes incrementais (Si-
mões, Grubert, Kokubun, Denadai, & Baldis-
sera, 1999). O LL corresponde a uma inten-
sidade de exercício acima da qual pode-se 
observar um aumento desproporcional na con-
centração de lactato sanguíneo, indicando uma 
maior participação do metabolismo anaeróbio 
glicolítico para a ressíntese de ATP (Pfitzinger 
& Freedson, 1997). 

Exercícios físicos realizados em inten-
sidades próximas ao LL têm promovido bene-
fícios cardiovasculares e metabólicos aos prati-
cantes adultos (Moreira, Simões, Hiyane, 
Campbell, & Simões, 2007; Oliveira et al., 
2006). Tan, Yang e Wang (2010), em um 
estudo sobre os efeitos crônicos do exercício, 
submeteram crianças obesas a um programa de 
8 semanas e 5 sessões semanais de exercícios 
(corrida de 40min no LL, saltos, agachamentos 
e dança aeróbica) e observaram redução signi-
ficativa no IMC, dobras cutâneas e perímetro 
da cintura, melhora no condicionamento car-
diovascular e aumento nas capacidades de 
correr e saltar dos participantes. 

Para empregar o LL em crianças é preciso 
considerar sua fase de maturação sexual, perío-
do em que o potencial de tamponamento da 
acidose metabólica aumenta, permitindo a rea-
lização de exercícios mais intensos (Prado et 
al., 2005). Sendo assim a padronização do 
protocolo de determinação do LL pode ser útil 
para pesquisas futuras com crianças envol-
vendo benefícios do exercício físico contínuo 
para a saúde, além das brincadeiras tradicio-
nais que já praticam costumeiramente na esco-
la, na rua e/ou no condomínio onde residem. 

Sabe-se que em se tratando de prescrição de 
exercício físico (EF) para crianças é difícil 
organizarmos uma atividade programada, com 
uma única modalidade de exercício. A corrida é 
uma modalidade de exercício que se constitui 
de uma das habilidades motoras básicas mais 
utilizadas pelos seres humanos, principalmente 

crianças. A grande maioria das crianças uti-
lizam-se da corrida para as mais diversas brin-
cadeiras e atividades de seu dia a dia. Contudo, 
existem poucos estudos descrevendo as inten-
sidades relativas em que o LL é observado em 
crianças. 

Assim, os objetivos desse estudo foram 
determinar o Limiar de Lactato por meio de 
teste incremental de corrida com dosagens de 
lactatemia, e identificar intensidades relati-vas 
de exercício (como % da frequência cardía-ca 
máxima, % da velocidade de corrida em tes-te 
de 12min e a perceção subjetiva de esforço) 
correspondentes ao LL de crianças. Uma vez 
identificadas, estas intensidades relativas pode-
riam ser úteis no controle e/ou caracterização 
das intensidades de exercício normalmente 
praticadas por crianças durante suas atividades 
físicas, sejam elas programadas ou espon-
tâneas. 

 
MÉTODO 

Amostra 
Participaram do estudo 8 escolares (n = 4 

meninas; n = 4 meninos; 10.4 ± 0.5 anos, 140 
± 0.0cm, 32.4 ± 3.6 kg e 13.5 ± 4.5 %G). 
Foram estabelecidos critérios de exclusão 
como: problemas físicos apresentados pelo 
escolar que o impedisse de realizar as ativi-
dades programadas e a presença de alguma 
doença crônica prévia (diabetes e hipertensão).  

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética 
em pesquisa em seres humanos da Universi-
dade Católica de Brasília – UCB (139/2010) e 
teve início após assinatura do termo de consen-
timento livre e esclarecido pelo responsável da 
criança, após esclarecimentos sobre todos os 
procedimentos, riscos, benefícios e a impor-
tância da pesquisa. 

 
Procedimentos 

Para a realização deste estudo foram neces-
sárias duas visitas, com intervalo mínimo de 
24h, divididas em: 1) sessão para avaliação an-
tropométrica e teste de 12 minutos de corrida 
e 2) Teste incremental (TI) para determinação 
do Limiar de Lactato (LL). 
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As medidas antropométricas realizadas na 
primeira visita foram: massa corporal (kg) em 
uma balança eletrônica (Tech 05, China); esta-
tura (cm – estadiômetro); dobras cutâneas tri-
ciptal e subescapular (Lange Skinfold Caliper, 
Califórnia) para o cálculo da porcentagem de 
gordura (%G) (Slaughter et al., 1988). Tam-
bém foi realizado o teste de maturação sexual, 
através de autoavaliações das crianças ao 
observarem pranchas contendo desenhos e 
fotos, um texto explicativo e sucinto sobre as 
características de desenvolvimento de genitais 
e pilosidade pubiana em cada estágio matura-
cional (Morris & Udry, 1980). As autoava-
liações dos estágios de maturação foram reali-
zadas e preenchidas em fichas pela própria 
criança em sala apropriada. 

No TI, (Simões et al, 1999), foram reali-
zados 6 × 500m às intensidades de 80, 83, 86, 
89, 92 e 95% da velocidade média previamente 
obtida no teste de corrida de 12 mim (m/min), 
com pausa de 1 min entre elas para coletas 
sanguíneas. Foi utilizado um estímulo sonoro a 
cada 50 m para que a criança realizasse as 
intensidades propostas. O LL foi considerado 
na intensidade correspondente ao ponto de 
inflexão na curva de lactato sanguíneo, obtido 
a partir da dosagem de sua concentração 
(Yellow Spring Intruments 2700, Ohio EUA) 

em 25 µl de sangue coletado do lobo da orelha, 
após cada série de 500m. A coleta de sangue 
foi feita por punção em capilar previamente 
calibrado e depositado em tubos eppendorfs 
contendo 50 µl de NaF. Os valores das con-
centrações de lactato foram expressos em 
mmol.L-¹. 

Adicionalmente à determinação do LL foi 
considerada a Perceção Subjetiva de Esforço 
(PSE), relatada entre 13 e 14, quando hou-
veram dificuldades na determinação do LL por 
inspeção visual, o que aconteceu em 4 casos. 

 
Análise Estatística 

Análise descritiva foi utilizada, com apre-
sentação dos valores médios, desvio-padrão, 
mínimo e máximo. 

 
RESULTADOS 

Todos os resultados estão apresentados em 
média ± DP e apresentaram normalidade. Na 
tabela 1 se encontra a descrição da amostra. 

Na tabela 2 estão expressos os valores de 
concentração média de lactato a cada intensi-
dade de corrida durante o teste incremental. 

Na tabela 3 estão expressos os valores de 
velocidade de corrida, FC, concentração de lac-
tato sanguíneo e PSE na intensidade corres-
pondente ao LL determinado pela lactatemia. 

 
Tabela 1. 
Valores descritivos da amostra (± DP) (n=8) 

 Média (DP) Mínimo Máximo 

Idade (anos) 10.4 ( .5) 10 11 

Massa corporal (kg) 32.4 (3.6) 28.5 40.2 

Estatura (cm) 140.0 ( .0) 138 146 

IMC (kg.m²) 15.9 (1.4) 14.8 16.6 

DC Tríceps (mm) 9.8 (3.2) 7.0 17.0 

DC Subescapular (mm) 7.5 (2.3) 5.0 12.0 

% Gordura 13.5 (4.5) 8.3 23.4 

T 12min (m) 1793.8 (178.2) 1600 2100 

Vm12min (km/h) 9.0 ( .9) 8.0 10.5 

LL (km/h) 7.9 (1.0) 6.8 9.6 

LL (%Vm12min) 88.3 (2.7) 86.0 92.0 
Nota: IMC – Índice de massa corpórea; DC – Dobra cutânea; T12min – resultado obtido em metros no teste de corrida de 12 
min; Vm12min – velocidade média obtida no teste de 12 min; LL – Limiar de lactato. 
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Tabela 2. 
Concentração média (± DP) de lactato [Lac] a cada intensidade de corrida durante o teste incremental (n=8) 

Vm 12min 80% 83% 86% 89% 92% 95% 

[Lac] (mmol.L-¹) 2.3 (1.0) 2.4 (1.0) 2.7 (1.0) 3.1 (1.3) 3.3 (1.2) 3.7 (1.4) 

 

Tabela 3. 
Valores médios (± DP) da velocidade média de corrida (Vm), frequência cardíaca (FC), concentração de lactato sanguíneo 
[Lac], perceção subjetiva de esforço (PSE) e % da FC máx. prevista para idade em que ocorreu o limiar de lactato (LL) (n=8) 

 Vm (km/h) FC (bpm) 
[Lac] Sanguíneo 

(mmol.L-¹) 
PSE %FCmáx 

LL 7.9 (1.0) 180 (18.3) 3.19 (1.32) 13.6 (3.5) 85.5 (7.2) 

 

 
Figura 1. Representação de identificação do limiar de lactato (LL) para um dos voluntários da amostra 

 
 

DISCUSSÃO 
O principal achado do presente estudo indi-

ca que é possível determinar o LL em púberes 
por meio da resposta do lactato sanguíneo em 
teste incremental em corrida em pista assim 
como observado em adultos (Chicharro et al., 
1995). 

Existem diversos protocolos de determina-
ção do LL, mas poucos tem sido realizados em 
campo com púberes utilizando-se protocolo 
individual que considera a cinética do lactato 
sanguíneo para determinação do LL (Frainer, 
Oliveira, & Pazi, 2006; Tourinho Filho, Ribei-
ro, & Rombaldi, 1999).  

Para a execução do teste incremental com 
as crianças púberes do presente estudo foi rea-
lizado previamente um teste de corrida de 12 

minutos, tempo este próximo ao que adultos 
ativos realizam em corrida de 3km.  

Em estudo de Simões et al. (1999) realizado 
com corredores adultos, as 6 séries de corrida 
de 800m durante o teste incremental em pista 
foram realizadas nas intensidades 87, 89, 91, 
93, 95 e 98% da Vm 3km, sendo que as dura-
ções foram de 3 min 03 seg a 2 min 43 e 45 
segundos entre séries intensidades destas 
séries variaram entre 15.4 e 18.7 km/h. No 
estudo de Simões et al. (1999) a intensidade 
média em que ocorreu o LL no grupo investi-
gado foi 92.7 ± 2.5% Vm3km. No presente 
estudo realizado com crianças púberes as 
intensidades das 6 séries de 500m de corrida 
foram respetivamente 80, 83, 86, 89, 92 e 95% 
da Vm12min, e o 500m foi empregado em 
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razão da duração ficar próxima aos 3 min, 
duração esta sugerida como mínima para se 
determinar o limiar de lactato em teste pro-
gressivo (Heck et al., 1985). Em estudo piloto 
prévio verificou-se que a distância de 500m era 
a que mais se aproximava da duração de 3 min, 
correspondente aos 800m em adultos do estu-
do de Simões et al. (1999). Em nosso estudo as 
intensidades das séries variaram entre 7.2 e 8.5 
km/h, entre 4 min 11 seg e 3 min 31 segundos. 

No presente estudo a intensidade média de 
corrida em que ocorreu o LL foi 88.3 ± 2.7 % 
da Vm12min, enquanto no estudo de Simões 
et al. (1999) com adultos corredores, o LL 
ocorreu a 92.7 ± 2.5% da Vm3Km. Para deter-
minação do LL o teste foi iniciado com intensi-
dade menor que para adultos, devido às crian-
ças possuírem comprimento de membros e 
variáveis fisiológicas e metabólicas menor e 
menos desenvolvidas em se tratando de teste 
com elevação incremental de carga (Rees, 
Thomas, Brophy, Knox, & Williams, 2009), 
portanto o LL aconteceu em uma intensidade 
relativa de esforço menor nas crianças. No 
presente estudo com púberes, a concentração 
de lactato no LL foi de 3.2 ± 1.3 mmol.L-¹, en-
quanto no estudo com adultos foi de 5.3 ± 2.1 
mmol.L-¹ (Simões et al., 1999). 

Durante a realização de exercícios em uma 
mesma intensidade submáxima, observa-se 
menor concentração de lactato sanguíneo em 
crianças, do que em adultos. Crianças e adoles-
centes apresentam respostas metabólicas que 
atenuam a capacidade e o rendimento durante 
a prática de exercício físico intensos, com 
diminuição nas vias metabólicas para obtenção 
de energia rápida acarretada por uma menor 
concentração e menor atividade enzimática 
(Denadai, Greco, & Donega, 1997). 

A Frequência Cardíaca (FC) no momento 
do LL correspondeu a 180 ± 18.3 bpm. Chi-
charro et al. (1995) relataram que a FC no 
momento do limiar anaeróbio correspondeu a 
valores médios de 175.5 ± 10.7 bpm. Durante 
o exercício físico o fluxo sanguíneo aumenta 
proporcionalmente à necessidade de oxigênio 
pelos músculos esqueléticos em atividade, 

sendo que as crianças, por possuírem menor 
tamanho do coração e consequentemente me-
nor volume sistólico, sua frequência cardíaca 
para uma mesma intensidade relativa de 
esforço será maior (Welz & Bacarin, 2010). 

A perceção subjetiva de esforço (PSE) se 
apresenta como um parâmetro de forte corre-
lação com o LL que ocorre em intensidades 
correspondentes à PSE entre 12 e 14 em testes 
incrementais (Moreira et al., 2007), e os nos-
sos resultados médios de PSE de 13.6 estão de 
acordo com os valores observados na literatura 
para adultos. 

 
CONCLUSÕES 

O teste incremental de 6 séries de corrida 
de 500 m possibilitou determinar o Limiar de 
Lactato em crianças, o qual foi observado em 
intensidade correspondente à 88.3 ± 2.7% da 
Vm12min; 7.9 ± 1.0 km/h; 3.2 ± 1.3 mmol/ 
L-¹; 180 ± 18.3 bpm; 13.6 de PSE; e 85.5 ± 7.2 
% da FCmáx prevista para idade. Assim, por 
tratar-se de um método invasivo que necessita 
de uma estrutura e preparo profissional para 
sua aplicação, as respostas da PSE e da FC ao 
exercício podem ser utilizadas para caracterizar 
em que intensidades relativas ao LL o exercício 
físico está sendo realizado. 

 

Agradecimentos: 
Nada a declarar. 

 

Conflito de Interesses: 
Nada a declarar. 

 

Financiamento: 
CNPq. 

 
REFERÊNCIAS 

Brooks, G., & Mercier, J. (1994). Balance of 
carbohydrate and lipid utilization during 
exercise: The “crossover” concept. Journal of 
Applied Physiology, 76, 2253-2261. 

Chicharro, J. L., Calvo, F., Alvarez, J.,Vaquero, A. F., 
Bandrés, F., & Legido, J.C. (1995). Anaerobic 
threshold in children: Determination from 
saliva analysis in field tests. European Journal of 
Applied Physiology, 70, 541-544. 



592 | I.A. Ramos, S.B. Rauber, M.A.S. Coura, H.G. Simões, C.S.G. Campbell 

 

Denadai, B. S., Greco, C. C., & Donega, M. R. 
(1997). Comparação entre a velocidade de 
limiar anaeróbio e a velocidade crítica em 
nadadores com idade de 10 a 15 anos. Revista 
Paulista de Educação Física, 11(2), 128-133.  

Frainer, D. E. S., Oliveira, F. R., & Pazi, J. (2006). 
Influência da maturação sexual, idade crono-
lógica e índices de crescimento no limiar de 
lactato e no desempenho da corrida de 20 
minutos. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 
12(3), 139-144. 

Heck, H., Mader, A., Hess, G., Mucke, S., Muller, R., 
& Hollmann, W. (1985). Justification of the 
4‐mmol/1 lactate threshold. International Journal 
of Sports Medicine, 6, 117-130. 

Moreira, S. R., Simões, G. C., Hiyane, W. C., 
Campbell, C. S. G., & Simões, H. G. (2007) 
Identificação do limiar anaeróbio em indivíduos 
com diabetes tipo-2 sedentários e fisicamente 
ativos. Revista Brasileira de Fisioterapia, 11(4), 
289-296. 

Morris, N. M., & Udry, J. R.. (1980). Validation of a 
self administered instrument to assess stage of 
adolescent development. Journal of Youth and 
Adolescence, 9(3), 271-280. 

Oliveira, J. C., Baldissera, V., Simões, H. G., Aguiar, 
A. P., Azevedo, P. H.., Poian, P. A., & Perez, S. 
E. (2006). Identificação do limiar de lactato e 
limiar glicêmico em exercícios resistidos. 
Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 12(6), 
333-3338.  

Pfitzinger, P., & Freedson, P. (1997). Blood lactate 
responses to exercise in children: Part 2 -

Lactate threshold. Pediatric Exercise Science, 9, 
299-307. 

Rees, A., Thomas, N., Brophy, S., Knox, G., & 
Williams, R. (2009). Cross sectional study of 
childhood obesity and prevalence of risk factors 
for cardiovascular disease and diabetes in 
children aged 11-13. BioMed Central Public 
Health, 9(86). doi: 10.1186/1471-2458-9-86 

Simões, H. G., Grubert, C. C. S., Kokubun, E., 
Denadai, B. S., & Baldissera V. (1999). Blood 
glucose responses in humans mirror lactate 
responses for individual anaerobic threshold 
and for lactate minimum in track tests. 
European Journal of Applied Physiology, 80(1), 34-
40.  

Slaughter, M. H., Lohman, T. G., Boileau R. A., 
Horswill C. A., Stillman R. J., & Van, L. M. D., 
(1988). Skinfold equations for estimation of 
body fatness in children and youth. Human 
Biology, 60, 709-723. 

Tan, S., Yang, C., & Wang, J.(2010). Physical 
training of 9- to 10-year-old children with obe-
sity to lactate threshold intensity. Pediatric Exer-
cise Science, 22(3),477-485.  

Tourinho Filho, H., Ribeiro, L. S. P., & Rombaldi, A. 
J. (1999). Velocidade de corrida no limiar anae-
róbio em adolescentes masculinos. Revista Pau-
lista de Educação Física, 12(1), 31-41. 

Welz, A., & Bacarin, A. C. B. P. (2010). Cardio-
vascular function in obese and normal weight 
children aged 9-12. Revista da Educação Física/ 
UEM, 21(3), 535-543.  

 

Todo o conteúdo da revista Motricidade está licenciado sob a Creative Commons, exceto 
quando especificado em contrário e nos conteúdos retirados de outras fontes bibliográficas. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pt/�

