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RESUMO 

 

Diversas profissões têm a caminhada como uma atividade ocupacional comum, dentre 

elas os militares, que costumam fazer longas marchas transportando peso durante períodos de 

treinamento. Muitos estudos demonstraram que durante períodos de treinamento o gasto 

energético (GE) total diário dos militares é bastante elevado, fazendo com que o balanço 

energético médio durante esses períodos seja negativo, o que pode reduzir a capacidade 

funcional desses indivíduos e causar danos à saúde. Sendo assim, conhecer o requerimento 

energético (RE) desta atividade é de fundamental importância, para que esses indivíduos 

recebam o aporte nutricional de que necessitam. A calorimetria indireta é considerada o 

método de referência para medição do GE de atividades cotidianas, porém nem sempre é 

possível contar com os equipamentos necessários para realizar estas medições, tornando 

necessária a utilização de outros métodos para a estimativa do GE dessas atividades. Desta 

forma o objetivo do presente estudo foi medir a resposta cardiorrespiratória da caminhada 

realizada por homens jovens em esteira rolante em diferentes velocidades (4 e 5,6 km.h-1), 

inclinações (0, 5, 7,5 e 10%), sem e com peso (15 e 30 kg) transportado e comparar o GE 

medido por calorimetria indireta com o GE estimado por acelerometria e equações de 

predição. Também foi avaliada a intensidade de cada um dos estágios da caminhada em 

função da frequência cardíaca (%FCmax e %FCres). A equação de Pandolf et al. (1977) se 

mostrou adequada para estimativa do GE em 16 das 24 combinações de intensidade da 

caminhada. A estimativa do GE pela equação do ACSM (2014) não foi significativamente 

diferente para 10 dos 24 estágios, enquanto que a estimativa do GE por acelerometria foi a 

menos acurada, apresentando melhores resultados quando a peso transportado foi incluído na 

equação. Os dois últimos estágios da caminhada foram considerados muito pesados, de 

acordo com as classificações pelos %FCmax e %FCres, e pesados de acordo com a 

acelerometria. Somente 43 dos militares conseguiram alcançar a maior inclinação (10%) e 

peso transportado (30kg). Pontos de corte da razão GE/taxa metabólica basal (RAF) são 

sugeridos para classificar a intensidade da caminhada. 

 

Palavras-chave: Metabolismo energético, caminhada, atividade física, equações de predição, 

transporte de peso. 



ABSTRACT 

 

Walking is a common activity in many occupations. Military personnel usually makes 

long marches carrying loads during training periods or in active duties. Many studies have 

shown that during training periods the total daily energy expenditure (EE) of the military is 

quite high, making the average energy balance during these periods negative, which can 

reduce their functional capacity and impair their health. Thus, knowing the energy 

requirement of this activity is of fundamental importance, so that these individuals receive the 

nutritional support they need. Indirect calorimetry is considered the reference method for 

measuring the EE of daily activities. However, these devices are not always available making 

it necessary to use other methods to estimate the EE of the activities. Thus, the purpose of the 

present study was to measure the cardiorespiratory response of walking performed by young 

men on a treadmill at different speeds (4 and 5.6 km.h-1), grade (0, 5, 7.5 and 10%), without 

and with loads (15 and 30kg). Measured EE was compared with EE estimated from 

accelerometry and predictive equations. The intensity of each of the stages of walking as a 

function of heart rate (% HRmax and% HRres) was also evaluated. The equation of Pandolf et 

al. (1977) proved adequate for EE estimation in 16 of the 24 walking intensity combinations. 

EE estimated by the ACSM equation (2014) was not significantly different for 10 of the 24 

intensity combinations. EE estimated by accelerometry was the least accurate, showing better 

results when the transported load was included in the equation. The last two stages of walking 

were considered very heavy according to % HRmax and % HRres and heavy according to 

accelerometry. Only 43 of the military managed to reach the highest grade (10%) and load 

(30kg). EE / basal metabolic rate ratio (PAR) cutoff points are suggested to classify the 

intensity of walking. 

 

Keywords: Energy metabolism, walking, physical exertion, load carriage, predictive 

equations. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A atividade física (AF) é definida como qualquer movimento corporal realizado pelo 

músculo esquelético, que tenha como resultado um gasto energético (GE) acima do valor de 

repouso (Caspersen et al., 1985). A AF pode ser dividida em diferentes domínios, dentre eles, 

a atividade ocupacional, que, em muitos casos, pode representar um percentual importante do 

GE total diário (GETD), como é o caso de militares durante períodos de treinamento ou de 

muitas ações operacionais (Knapik et al., 2004; Barringer et al., 2018). A medição do GE de 

um indivíduo, ou de indivíduos que desempenham tarefas em comum, tem sido foco de 

diversas pesquisas (Tharion et al., 2005; Cristie & Scott, 2005; Beekley et al., 2007; Anjos et 

al., 2011; Grenier et al., 2012) e visam, dentre outros objetivos, estabelecer o requerimento 

energético (RE) de uma determinada população.  

Em uma pesquisa realizada com militares que faziam parte de doze grupos diferentes 

das forças especiais dos Estados Unidos, Barringer et al. (2018) encontraram GETD médio de 

4.468 kcal.dia-1, variando de 3.700 a 6.300 kcal.dia-1, durante o período de treinamento 

dependendo do tipo de atividade que os grupos realizavam. Quando calculado, o balanço 

energético (BE), diferença entre a ingestão energética (IE) e o GETD (Leonard, 2003), a 

média foi de -1400 kcal.dia-1, representando um déficit energético diário de aproximadamente 

30%. De forma semelhante, McAdam et al. (2018) estimaram o BE e a AF realizada por 111 

jovens ingressantes no serviço militar americano e que participavam do treinamento inicial. A 

IE diária foi medida durante 3 dias não consecutivos e o GE durante o período acordado foi 

estimado por acelerometria. O GE médio estimado foi 3238 ± 457 kcal.dia-1 e o BE médio foi 

- 595 ± 896 kcal.dia-1. Os estudos indicam que o protocolo de alimentação durante o período 

de treinamento não era adequado, podendo gerar perda de massa magra e diminuição do 

desempenho físico, o que realça a importância da determinação do RE na população em geral 

e em populações fisicamente muito ativas, em especial. 

Um aporte energético equilibrado é fundamental devido a muitas razões, que vão 

desde a maior suscetibilidade a doenças devido à subnutrição (Caulfield et al., 2004) até a 

obesidade e toda sua vasta gama de consequências, quais sejam, diabetes, dislipidemia, 

cardiopatias, hipertensão e alguns tipos de câncer, entre outros agravos à saúde (Eckel et al., 

2005). Além desses aspectos e como exemplificado pelo estudo em militares descrito acima, 

há que se considerar a demanda energética para indivíduos onde não só a saúde seja 

fundamental, mas também o desempenho físico, voltado ou não para o desempenho 

ocupacional, por exemplo. De qualquer maneira, pode-se considerar que a medida do GE de 

um indivíduo, ou de grupos de indivíduos, é fundamental para avaliar quão adequada é uma 

dieta, verificando se ela poderá conduzir ao estado de sobre ou subnutrição, baseando-se no 
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BE. Neste aspecto, a medição do GE é importante para que seja estipulado o RE (Anjos & 

Wahrlich, 2007) que possibilite o BE compatível com a composição corporal e o nível de AF 

consistente com a boa saúde e para permitir a AF economicamente necessária e socialmente 

desejável (FAO/WHO, 2004) nos diversos segmentos ocupacionais da população. Assim, a 

determinação do custo energético das atividades cotidianas tem sido considerada como uma 

importante linha de pesquisa devido à sua contribuição no total do GETD em praticamente 

todos os segmentos da sociedade moderna que se caracteriza, em geral, por redução 

importante em alguns domínios de AF, como a ocupação. 

Dentre as atividades diárias, a caminhada, seja por lazer, como demanda ocupacional 

ou para condicionamento físico, reveste-se de uma universalidade bastante considerável, já 

que é realizada independente de faixa etária, gênero e condição socioeconômica (Walker et 

al., 1999). Porém, as tabelas existentes de GE de atividades (Ainsworth et al., 2011) 

expressam o GE durante a caminhada em múltiplos do metabolismo de repouso (múltiplos de 

MET), que levam em conta, basicamente, a velocidade de execução da atividade. Um MET 

equivale ao consumo de 3,5 mL de O2.kg-1.min-1 quando um indivíduo jovem está sentado e 

imóvel (Howley, 2000). De acordo com o Compêndio de Atividade Física (CAF), os 

múltiplos de MET para a caminhada variam de 2,0 a 9,8 dependendo da velocidade, 

inclinação e tipo de terreno (Ainsworth et al., 2011). O GE de atividades também pode ser 

expresso em múltiplos da taxa metabólica basal (TMB) por minuto, conhecida como razão de 

atividade física (RAF) (FAO/WHO, 2004). Quando são mencionados itens como inclinação e 

tipo de piso (terreno), as tabelas limitam-se a reportar expressões do tipo “aclive” ou 

“declive”, ou ainda “terreno firme”, não contemplando, em geral, situações de transporte de 

peso. Em todos os casos, os detalhes de terreno, inclinações e peso transportado podem 

produzir grandes erros na estimação do GE (Bastien et al., 2005; Minetti et al., 2002). De 

fato, em uma amostra probabilística de adultos de Niterói, RJ, Anjos et al. (2011) 

documentaram adequação dos valores tabulados do GE no CAF (Ainsworth et al., 2011) 

somente para as duas velocidades de caminhada no plano. Há uma carência de informações 

detalhadas e confiáveis do GE de atividades e que poderiam auxiliar sobremaneira na 

prescrição de atividades e no cálculo do GE, se estas fossem estabelecidas com mais acurácia. 

Além disso, determinadas profissões fazem da caminhada uma atividade bastante frequente, 

como carteiros na entrega de correspondência, garis na limpeza urbana, policiais nas rondas a 

pé e militares quando realizam marchas. 

Para a população em geral, o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 

2014) sugere uma equação para a determinação do GE da caminhada que considera a 

velocidade e a inclinação com o resultado sendo expresso em múltiplos do metabolismo de 
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repouso (MET). Como a equação não contempla o peso posar estar sendo transportado, pode-

se acrescentar o valor do peso ao valor da massa corporal na equação. Existem dados que 

demonstram que a equação subestima os valores de GE em algumas inclinações (Montoye et 

al., 1985; Hasegawa & Inui, 2007). 

Especificamente para militares, o Instituto de Pesquisa do Exército Americano 

(USARIEM) foi pioneiro no desenvolvimento de estudos na área e que objetivavam avaliar a 

resposta fisiológica da caminhada em diversas situações (Goldman & Iampietro, 1962; Soule 

& Goldman, 1969; Givoni & Goldman, 1971). Baseando-se nesses estudos, estabeleceu-se 

uma equação de regressão (Pandolf et al., 1977) que é ainda muito usada internacionalmente e 

que considera a velocidade, inclinação, terreno, peso transportado e massa corporal no seu 

cálculo. Entretanto, o estudo foi realizado com 6 indivíduos, fazendo com que uma 

generalização desta equação para outros grupos populacionais em todas situações possa ser 

inadequada. De fato, um estudo recente realizado por Drain et al. (2017) avaliou a acurácia da 

equação de Pandolf et al. (1977) na estimativa do GE da caminhada em 16 participantes do 

sexo masculino em um protocolo que combinava variadas velocidades e pesos. A equação de 

predição subestimou sistematicamente o GE da caminhada associada ao transporte de peso, se 

mostrando mais precisa somente ao estimar o GE em velocidades moderadas (4,5 a 5,5 km.h-

1). 

Ante o exposto, faz-se necessário realizar estudos que procurem fornecer dados 

confiáveis do GE de atividades que possam servir de ferramenta para aqueles que prescrevem 

atividade física ou necessitam calcular o GE de uma população.  
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2. OBJETIVOS 
 
Objetivo geral: Medir a resposta cardiorrespiratória da caminhada realizada por homens 

jovens em esteira rolante em diferentes velocidades, inclinações, com e sem peso 

transportado. 

 

Objetivos específicos: 

1) Medir o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca durante a caminhada em 

diferentes velocidades, inclinações e com diferentes pesos transportados; 

2) Comparar o gasto energético de caminhada obtido por acelerometria e por calorimetria 

indireta; 

3) Validar equações selecionadas de estimativa do gasto energético de caminhada. 



 

 

20

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A literatura científica pertinente ao presente estudo foi revista nos aspectos relativos à 

caminhada, qual sejam, sua importância para a saúde e a atividade militar e a forma de 

medição. 

 

Caminhada 

A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos pratiquem AF de forma 

regular, sendo aconselhada a prática de150 minutos semanais de AF aeróbia de intensidade 

moderada ou 75 minutos de AF de intensidade pesada, ou ainda uma mistura das duas 

intensidades (WHO, 2010). Dentre as atividades aeróbias, a caminhada é acessível, dinâmica, 

envolve grande parte da musculatura esquelética, não tem restrição de idade e pode trazer 

diversos benefícios à saúde (Morris & Hardman, 1997; Walker et al, 1999). De fato, estudos 

em adultos jovens e idosos têm documentado a importância da caminhada na manutenção da 

saúde e na prevenção de morte. Por exemplo, em estudo de intervenção que consistia em 

praticar 60 minutos de caminhada, 5 vezes por semana durante doze semanas, diabéticos 

apresentaram redução significativa no percentual de gordura corporal (%GC) e na gordura 

corporal centralizada (androide) (Walker et al., 1999). 

Um estudo longitudinal, que acompanhou homens idosos ( 70 anos) durante 2 anos 

(n = 1367) ou 5 anos (n = 958), avaliou o risco relativo de mortalidade por todas as causas, 

por doenças cardiovasculares (DCV) e por câncer correlacionando em função da prática de 

AF, intensidade e velocidade da caminhada realizada (Hsu et al., 2018). Concluiu-se que 

quanto maior a velocidade de caminhada desses idosos menor era o risco de mortalidade por 

todas as causas e por doenças cardiovasculares. Stamatakis et al. (2018) encontraram 

resultado semelhante após uma análise de 11 estudos de coorte britânicos realizados entre 

1994 e 2008. Dentre os 49.731 participantes das pesquisas que relataram a prática da 

caminhada, aqueles que afirmaram caminhar mais rápido apresentaram menor risco de morrer 

por todas as causas e por doenças cardiovasculares. Entretanto, revisão sistemática com meta-

análise de ensaios clínicos randomizados evidenciou significância estatística em apenas 

aproximadamente 8% dos estudos para a relação dose-resposta de intervenção de caminha 

apesar do achado de melhora de diversos fatores de risco para DCV, tais como gordura 

corporal, pressão arterial sistólica e diastólica, glicemia de jejum e aptidão física (Oja et al., 

2018). Além da melhora no padrão dos fatores de risco para DCV, um estudo de intervenção 

recente, realizado por Hallam et al. (2018), concluiu que houve melhora na saúde mental e no 
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bem-estar dos 2.379 participantes de um programa que visava a realização de 10.000 passos 

por dia durante 100 dias. 

A caminhada é uma atividade que pode ser realizada em praticamente todos os tipos 

de ambientes, sendo considerada a principal AF praticada a nível mundial, mas com muita 

desigualdade e diferença entre países (Bassett et al., 2008; CDC, 2012; Althoff et al., 2017). 

Por esse motivo, ao longo dos anos diversos pesquisadores têm se dedicado a estudar suas 

características (Weyand et al., 2010; Ludlow & Weyand, 2016) e o seu impacto no GETD 

(Oja et al., 2018). 

 

Militares e a caminhada como atividade ocupacional 

Caminhar (marchar) é uma atividade frequente durante o treinamento militar, que tem 

como principal objetivo simular situações de combate, sendo comum que durante a 

caminhada os militares transportem pesos que representam um percentual significativo da sua 

massa corporal (Quesada et al., 2000). Em militares (homens) da marinha americana, durante 

um treinamento de campo que fazia parte de um curso para oficiais, Hoyt et al. (2004) 

documentaram que algumas das atividades realizadas incluíam o transporte de peso, que foi 

em média de 30kg. De acordo com Legg et al. (1992) o treinamento das forças armadas 

Britânicas também incluí o transporte de peso, sendo em média 26kg de munição e 

equipamentos. 

Ao longo dos anos, pesquisas com militares realizando caminhadas têm mostrado que 

diversos fatores influenciam o GE dessa atividade. Pihlainen et al. (2014) mediram a resposta 

cardiorrespiratória de militares realizando diversas atividades de campo, dentre elas a 

caminhada em velocidade auto selecionada transportando 5,4kg (uniforme de combate) ou 

24,4kg (uniforme e equipamentos). Como resultado foi encontrado que o aumento do peso 

transportado diminuiu a velocidade da caminhada, de 5,7 km.h-1 para 5,4 km.h-1, aumentou o 

consumo de oxigênio (VO2) e a frequência cardíaca (FC) absoluta. Grenier et al. (2012) 

mediram o GE da caminhada em 10 soldados franceses, todos homens, que tinham em média 

14 anos de serviço nas forças armadas e estavam habituados a caminhar transportando pesos. 

O protocolo de pesquisa consistia em caminhar a 4 km.h-1, sem peso, com 22,4kg ou com 

37,9kg, durante 10 minutos para cada um dos pesos transportados. Foi verificado que o GE, a 

duração e comprimento dos passos foram significativamente maiores quando incluídos os 

pesos a serem transportados, o que mostra que houve adaptação da caminhada em resposta ao 

aumento do peso. 

A forma como o peso é transportado durante a caminhada também pode ter influência 

direta no GE dessa atividade. Legg et al. (1992) demonstraram que o uso de uma mochila, ao 
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invés de simplesmente transportar o peso sobre os ombros segurando com as mãos, reduz 

significativamente o VO2 e a FC tornando possível manter a marcha por mais tempo. Pigman 

et al. (2017) avaliaram a influência de um “cinto” amarrado ao quadril sob o GE da 

caminhada em velocidade auto selecionada transportando 24kg em uma mochila. Os 

participantes (n=15, todos homens) caminharam durante 10 minutos com o peso na mochila 

apoiada apenas sobre os ombros (alças comuns) e depois com cinto amarrado ao quadril 

juntamente com as alças sobre os ombros. O GE da caminhada foi significativamente maior 

quando a mochila foi apoiada somente sobre os ombros. A percepção do esforço também foi 

maior nessa condição, apesar de não ter sido significativa. Park et al. (2017) também 

avaliaram a influência da distribuição do peso transportado sobre o GE durante a caminhada. 

Neste estudo, 12 homens caminharam em velocidades auto selecionadas, sob 4 diferentes 

condições: sem peso, com peo (25% da massa corporal) sobre os ombros, com o peso 

distribuído igualmente entre ombros e pélvis e utilizando um equipamento que regulava a 

marcha e a distribuição do peso durante a caminhada. Os resultados indicaram que a 

distribuição do peso entre os ombros e pélvis reduziu significativamente o GE da caminhada.  

Características individuais também contribuem para a variabilidade do GE durante a 

prática da AF, dentre elas, o gênero, a idade, a composição corporal e a própria prática de AF 

de forma regular (aptidão física). Martin et al. (1992) compararam o GE durante a caminhada, 

em sete diferentes velocidades (2,4 a 7,2 km.h-1), em jovens (18 a 28 anos) e idosos (66 a 86 

anos). Ambos os grupos foram divididos também em relação à prática de AF, como ativos e 

inativos. Os resultados do estudo mostraram que não houve diferença significativa no GE da 

caminhada entre indivíduos sedentários e ativos para ambas as faixas etárias, porém o GE se 

mostrou significativamente maior nos idosos. Resultado semelhante foi encontrado por 

Gaesser et al. (2018), que também compararam o GE da caminhada entre jovens adultos e 

idosos. No estudo, 190 participantes, de ambos os sexos, foram divididos em 4 grupos etários 

(18-40; 60-64; 65-69 e ≥ 70 anos) e caminharam em uma esteira rolante a 4,8 km.h-1 durante 8 

minutos. O GE da caminhada só foi significativamente maior para o grupo com 70 anos ou 

mais, não apresentando diferença significativa entre os demais grupos. No estudo conduzido 

por Anjos et al. (2011) em amostra probabilística de adultos de Niterói, também não houve 

diferença significativa entre participantes das várias faixas etárias para uma mesma 

intensidade de atividades de caminhada. Porém, com o aumento da idade, o percentual da 

frequência cardíaca de reserva (%FCres), medida que incorpora a FC de repouso e, portanto, a 

aptidão física, aumentava indicando que a carga fisiológica individual era maior nos mais 

velhos. 
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Como medir ou estimar o GE da caminhada 

O GE de atividades é tradicionalmente medido por calorimetria indireta (Anjos & 

Wahrlich, 2007). O método parte do princípio que a demanda energética de qualquer 

atividade é fornecida pelo aumento da captação pulmonar de oxigênio (VO2) e da eliminação 

de CO2 (VCO2), frutos do aumento do metabolismo. Como nem sempre os equipamentos 

estão disponíveis, pode-se lançar mão de outras técnicas como a acelerometria ou 

simplesmente a predição por medidas simples, como a velocidade e inclinação da caminhada. 

Na década de 60 do século passado, Goldman & Iampietro (1962) publicaram o 

primeiro estudo em que foi proposta uma equação de predição para o GE da caminhada 

incluindo velocidade, inclinação e peso transportado no cálculo. Foram geradas 22 

combinações entre as diferentes velocidades (1,5 a 4,0 mph), inclinações (3 a 9%) e pesos 

transportados (10 a 30kg). Em 1971, Givoni & Goldman, desenvolveram uma nova equação 

de predição para estimar GE da caminhada. Gerada a partir de dados existentes na literatura, 

esta equação leva em consideração além da velocidade, inclinação e peso transportado, o 

terreno em que a caminhada está sendo realizada. De acordo com os autores a equação pode 

ser utilizada para ambos os sexos, desde que o indivíduo caminhe em uma esteira 

ergométrica, em uma velocidade superior a 2,5 km.h-1, caso transporte algum peso que esteja 

próxima ao centro de gravidade do corpo e quando calculado o produto entre a velocidade e o 

peso transportado o resultado deve ser menor ou igual a 100. Dando continuidade ao 

desenvolvimento e aprimoramento das equações de predição, Pandolf et al. (1977) 

propuseram uma nova equação para estimar o GE da caminhada. Desta vez foram 

contempladas velocidades de caminhada inferiores a 2,5 km.h-1. Neste estudo seis 

participantes, todos do sexo masculino, cumpriram um protocolo com 15 estágios de 

caminhada que combinava 5 velocidades (0,72; 1,44; 2,16; 2,88 e 3,6 km.h-1) e 3 pesos 

transportados (32, 40 e 50kg). Esta é a equação considerada referência até os dias atuais para 

a estimativa do GE de caminhada com peso transportado (Weyand et al., 2013; Looney et al., 

2019). 

Neste mesmo contexto, o GE também pode ser estimado por acelerômetros que são 

sensores de movimento, sensíveis à variação na aceleração do corpo em um ou mais eixos e, 

por isso, capazes de medir direta e objetivamente a frequência, intensidade e duração da 

caminhada realizada (Freedson & Miller, 2000). A estimativa do GE pelo acelerômetro parte 

do princípio de que a movimentação de um indivíduo gera aceleração do corpo, teoricamente 

proporcional à força exercida pelos músculos responsáveis por esta aceleração e, por isso, 

proporcional à energia gasta (Montoye et al., 1996). Os acelerômetros estão cada vez mais 

disponíveis no mercado em menores dimensões e, por este motivo, são mais práticos e 
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também tecnologicamente mais sofisticados, gerando informações mais precisas e objetivas. 

Os primeiros acelerômetros eram uniaxiais, mas existem equipamentos atuais que medem o 

movimento em até 9 eixos. Tendo em conta que a movimentação do corpo é pluridirecional, 

vários autores indicam a medição em mais de um eixo como método mais apropriado para a 

avaliação da AF e do GE (Montoye et al., 1996, Eston et al., 1998). Uma limitação 

importante do acelerômetro, nos modelos atuais, diz respeito à incapacidade de captar a 

localização do corpo, assumindo-se, assim, a caminhada sempre no plano. Alternativas que 

incorporem altímetros ou GPS podem contornar tais fatores, mas a influência de pesos extras 

sendo transportados ainda é um desafio. 

Os resultados provenientes do acelerômetro são expressos na forma de contagem de 

movimentos por minuto (CPM) e têm sido utilizados para estabelecer os pontos de corte da 

atividade concebidos para classificar o tempo gasto em atividades leves, moderadas ou 

pesadas (Freedson et al., 1998). Existem, na literatura, várias propostas de pontos de corte 

(Freedson et al., 1998, Hendelman et al., 2000, Swartz et al., 2000) estabelecidos por modelos 

de regressão tendo o GE, expresso em múltiplos de MET, como variável dependente. A CPM 

também pode ser utilizada para estimar o GE da caminhada através das equações propostas 

por Freedson et al. (1998), neste estudo além da classificação da intensidade da AF realizada, 

são propostas duas equações para estimativa do GE, que incluem a CPM e a massa corporal 

do indivíduo. 

A intensidade da AF pode ser classificada também por meio de medidas fisiológicas, 

como a FC, expressa como %FCmax ou %FCres (CDC, 1996). Neste último caso, a medida 

se assemelha ao valor do consumo máximo de oxigênio (VO2max), medida fisiológica mais 

aceita para classificar a carga fisiológica (intensidade) de atividades (CDC, 1996). 
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4. MÉTODOS  
 

Participantes 

O número amostral foi estabelecido baseando-se em estudo piloto que mostrou 

diferença média (desvio padrão) do GE de caminhada em intensidades similares a usada no 

presente estudo de 0,39 (0,41) kcal.min-1. Usando α=0.05 e potência de 80%, chegou-se a 

uma amostra de 57. Assumindo possíveis desistências ou problemas de equipamentos, 

resolveu-se recrutar aproximadamente 80 indivíduos. Assim, homens jovens, com idade entre 

19 e 30 anos, foram recrutados para participar da pesquisa em uma unidade do Exército 

Brasileiro. Eles foram recrutados seguindo amostragem aleatória simples. A lista de todos os 

soldados e cabos da unidade militar foi gerada e associou-se cada indivíduo a um número 

aleatório. Procedeu-se o contato com o indivíduo seguindo a ordem da lista até alcançar o 

número estabelecido. 

Antes de iniciar o estudo todos os participantes leram e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e, então, realizaram exames médicos, que atestaram seu 

bom estado de saúde e foram liberados por um médico para realização dos procedimentos 

experimentais. O estudo atendeu às Normas para a Realização de Pesquisa em Seres 

Humanos, Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996 e obteve a 

aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CAAE: 08309912.2.0000.5243). 

 

Procedimentos 

Antropometria, TMB e Composição Corporal 

O estudo foi realizado em duas etapas diferentes. Na primeira etapa os participantes 

vieram ao Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade Federal 

Fluminense (Lanuff), em jejum de 12 horas e sem ter realizado atividade física intensa desde 

o despertar. Inicialmente foi realizada a mensuração da estatura e da massa corporal (MC). 

Para a medida da MC, os sujeitos permaneceram em pé, imóveis, trajando sunga de banho, 

em uma balança digital da marca Filizola com precisão de 0,1kg. Para a estatura, 

permaneceram de pé, com os pés unidos, com a cabeça posicionada no plano de Frankfurt, em 

apneia após inspiração, encostados em um estadiômetro de madeira. A medida foi tomada 

com precisão de 0,1cm. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado como a MC (kg) 

dividida pelo quadrado da estatura (m). O estado nutricional foi estabelecido seguindo a 

classificação da OMS (WHO, 2000) usando o IMC (kg.m-2): baixo peso (< 18,5); adequado 

(18,5 a 24,9); sobrepeso (25,0-29,9) e obesidade (≥ 30). 



 

 

26

Após essas medições, os participantes permaneceram em repouso deitado por 15 

minutos em uma sala escura, sem ruídos e com a temperatura controlada. Após este tempo, 

uma cobertura facial (canopy) era colocada no sujeito e conectada a um calorímetro (Vmax 

Encore 29, Sensormedics), previamente calibrado de acordo com as especificações do 

fabricante (Foto 1). Assim, por calorimetria indireta, foi feita a medição da troca gasosa (VO2 

e eliminação de CO2 - VCO2) durante 25 min para a determinação da taxa metabólica basal 

(TMB). Os valores dos primeiros 5 minutos foram descartados e a média dos últimos 20 

minutos foi usada para determinar a TMB. Durante todo o tempo de medição houve o registro 

e armazenamento da frequência cardíaca (FC) minuto por unidades Polar S-610. 

Em seguida, os sujeitos realizaram avaliação da composição corporal por meio de 

absorptiometria de raio X de dupla energia (DXA - GE – modelo IDXA) (Foto 2). Esta 

técnica quantifica o conteúdo mineral ósseo, a massa magra e a gordura corporal total. A 

gordura corporal total (GC) também foi expressa em termos relativos à MC, ou seja, 

percentual da gordura corporal (%GC = (GC/MC) x 100). 

 

 

Foto 1. Medição da TMB por calorimetria 

indireta (Vmax Encore 29, Sensormedics). 

Foto 2. Avaliação da composição corporal 

por Absorptiometria de raio-X de dupla 

energia (DXA - GE – modelo IDXA). 

 

Protocolo da caminhada 

Na segunda etapa, os participantes se dirigiram até o Instituto de Pesquisa da 

Capacitação Física do Exército (IPCFEx) onde caminharam em uma esteira ergométrica 

(Super ATL – Inbramed, Porto Alegre, RS – Brasil) seguindo o protocolo que combinou duas 

velocidades (4,0 e 5,6 km.h-1), quatro inclinações (0; 5; 7,5 e 10%) e o transporte ou não de 

peso (0, 15 e 30kg), totalizando assim 24 estágios diferentes de caminhada. Cada estágio teve 

a duração de 3 minutos com 2 intervalos de 3 minutos quando da inclusão do peso a ser 

transportado e 2 minutos iniciais para checagem do equipamento, totalizando 80 minutos de 

teste (Quadro 1).  
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Quadro 1. Protocolo de caminhada na esteira rolante usado no presente estudo. 
 

Início Fim 
Velocidade 

(km.h-1) 
Inclinação (%) 

Peso 
 transportado (kg) 

00:00 01:00 Checagem de calorímetro 
01:00 02:00 Pré-caminhada 
02:00 05:00 4 0 0 
05:00 08:00 5,6 0 0 
08:00 11:00 4 5 0 
11:00 14:00 4 7,5 0 
14:00 17:00 4 10 0 
17:00 20:00 5,6 5 0 
20:00 23:00 5,6 7,5 0 
23:00 26:00 5,6 10 0 
26:00 29:00 Intervalo (3 min) com coleta de troca gasosa 
29:00 32:00 4 0 15 
32:00 35:00 4 5 15 
35:00 38:00 4 7,5 15 
38:00 41:00 4 10 15 
41:00 44:00 5,6 0 15 
44:00 47:00 5,6 5 15 
47:00 50:00 5,6 7,5 15 
50:00 53:00 5,6 10 15 
53:00 56:00 Intervalo (3 min) com coleta de troca gasosa 
56:00 59:00 4 0 30 
59:00 62:00 4 5 30 
62:00 65:00 4 7,5 30 
65:00 68:00 4 10 30 
68:00 71:00 5,6 0 30 
71:00 74:00 5,6 5 30 
74:00 77:00 5,6 7,5 30 
77:00 80:00 5,6 10 30 
 

Os pesos foram colocados em mochilas, que foram posicionadas sobre os ombros. 

Durante todo o protocolo os militares estavam vestindo seu uniforme usual (Fotos 3 e 4).  
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Fotos 3 e 4 Participante da pesquisa realizando o protocolo da caminhada com transporte de peso. 

 

Durante a caminhada os participantes da pesquisa foram orientados a não segurar o 

corrimão da esteira, para desta forma simular a caminhada de maneira mais semelhante às 

condições reais encontradas em campo. As medições de troca gasosa (Ultima CCMTM indirect 

calorimeter), FC (Polar S-610), e acelerometria (Actigraph GT3X) foram realizadas durante 

todo o protocolo de caminhada na esteira em intervalos de 15 segundos. Para a análise dos 

dados foram descartados os 15 segundos iniciais e finais de cada um dos estágios. Os valores 

da TMB e do GE foram calculados, em kcal, pela troca gasosa usando a equação simplificada 

sugerida por Weir (1949): (VO2 x 3,9) + (VCO2 x 1,1). A RAF foi calculada dividindo-se o 

GE pela TMB para cada um dos estágios da caminhada e o metabolismo de repouso (MET) 

foi estimado em 3,5 mL O2.kg-1.min-1. Os múltiplos de MET descritos no CAF (Ainsworth et 

al., 2011) foram utilizados para estimar o GE dos estágios da caminhada. Dos 24 estágios de 

caminhada que fazem parte do presente estudo, 5 apresentam códigos de MET no Compêndio 

(Ainsworth et al., 2011) e, portanto, podem ter o GE estimado (caminhada no plano a 4 km.h-

1 e caminhadas a 5,6 km.h-1 no plano e com inclinações). Os dados de FC foram expressos em 

termos absolutos, em percentual de frequência cardíaca máxima (%FCmax = FC / FCmax x 

100) e em percentual de frequência cardíaca de reserva (%FCres). A FC máxima foi calculada 

de acordo com a equação proposta por Gellish et al. (2007), em que FCmax = 207 - (0,7 x 

idade). O %FCmax foi calculado pela divisão da FC pela FCmax multiplicada por 100. O 

%FCres foi obtido através da seguinte fórmula: %FCres = [(FC - FC repouso) / (FCmax - FC 

repouso)] x 100 (Karvonen et al., 1957). A FC de repouso foi a obtida durante a medição da 

TMB. Para classificar a intensidade dos estágios de caminhada pelo %FCmax foram 

utilizados os seguintes pontos de corte (CDC,1996): <30% (muito leve); 30 %FCmax <50 
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(leve); 50 %FCmax <70 (moderada); 70 %FCmax <90 (pesada); ≥90 (muito pesada) e 

100% (máximo). Para o %FCres os pontos de corte são (CDC,1996): <25 (muito leve); 25 

%FCres <45 (leve); 45 %FCres <60 (moderada); 60 %FCres <85 (pesada); ≥85 (muito 

pesada) e 100% (máximo). 

O acelerômetro triaxial (Actigraph GT3X+, Pensacola, EUA) foi posicionado sobre a 

crista ilíaca direita e afixado a uma cinta elástica. A CPM foi utilizada para classificar a 

intensidade da atividade e para estimar o GE em kcal.min-1 para cada um dos estágios da 

caminhada. A classificação da intensidade por estágio da caminhada foi determinada de 

acordo com os pontos de corte estabelecidos para adultos descritos por Freedson et al. (1998) 

para o acelerômetro Actigraph, o mais usado em pesquisa (Bassett et al., 2015), como: 

sedentária, CPM < 100; baixa, 100 ≤ CPM < 760; estilo de vida, 760 ≤ CPM < 1952; 

moderada, 1952 ≤ CPM < 5725; pesada, 5725 ≤ CPM < 9499; e muito pesada, ≥ 9499. Para a 

estimativa do GE utilizando a CPM foi utilizada a seguinte equação: kcal.min-1 = (0,00094 x 

CPM) + (0,1346 x MC) - 7,37418, para CPM > 1951 (Freedson et al., 1998). Para os estágios 

da caminhada que incluíam o transporte de peso o GE foi calculado também acrescentando-se 

o valor do peso transportado à MC. 

O GE foi calculado a partir de duas equações disponíveis na literatura. A equação do 

ACSM (2014) é: VO2 (mL.kg-1.min-1) = (0,1 x V) + (1,8 x V x G) + 3,5 mL O2.kg-1.min-1, 

sendo V, a velocidade em m.min-1 e G (abreviatura do termo grade em inglês), a inclinação 

expressa em %. A equação proposta por Pandolf et al. (1977) é: M (watts) = 1,5BM + 

2(BM+C) (C/BM)2 + η(BM +C) (1,5V2 + 0,35VG), sendo M, a taxa metabólica; BM, a massa 

corporal (kg); C, a peso transportada (kg); V, a velocidade de caminhada (m.s-1); G, a 

inclinação expressa em % e η, o coeficiente de terreno, que para terreno sólido, como é o caso 

da esteira rolante, é igual a 1. Os valores obtidos foram convertidos para kcal.min-1. 

Foi realizada análise descritiva de todas as variáveis supracitadas, com a média, 

desvio-padrão, valores máximos e mínimos, coeficiente de variação e intervalos de confiança 

de 95% (IC95%) para cada estágio da caminhada. Foi necessário fazer a imputação de valores 

implausíveis de VO2 e FC em certos estágios em dados de 12 e 9 participantes, 

respectivamente. Para isso foram geradas regressões lineares por estágio de caminhada, 

excluindo-se o valor implausível, e calculando o VO2 ou a FC estimados para aquele 

intervalo. Os dados obtidos de GE foram comparados com os disponíveis na literatura fruto 

de outras equações (Pandolf et al., 1977; ACSM, 2014) e os tabelados no CAF (Ainsworth et 

al., 2011). A significância entre as médias foi estabelecida quando o IC95% não se 

superpunha. O método gráfico de Bland & Altman (Altman & Bland, 1983) foi utilizado para 

ver tendências na estimação do GE.  
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5. RESULTADOS  
 

Dos 77 participantes recrutados inicialmente, 60 realizaram as duas etapas do estudo e 

tiveram os dados de GE coletados durante a caminhada na esteira rolante, porém, os dados de 

um dos participantes foram excluídos por problemas na captação da troca gasosa. A Tabela 1 

apresenta as características físicas e fisiológicas dos 59 participantes que são jovens, 

apresentam IMC médio perto do limite superior de adequação (24,6 kg.m-2) e %GC médio 

relativamente alto (19,4%). De acordo com o limite inferior de adequação do IMC, não houve 

baixo peso, 35,6% tinham sobrepeso e 3,4% apresentavam obesidade. 

 
Tabela 1. Características físicas e fisiológicas dos 59 militares do sexo masculino. 
 

Variável Média   DP Mínimo Máximo 

Idade (anos) 21,8 2,3 17,9 27,0 
Massa corporal (kg) 73,3 9,6 52,3 100,3 
Estatura (cm) 172,6 5,6 162,5 186,3 
Índice de massa corporal (kg.m-2) 24,6 2,9 19,4 34,0 
% Gordura corporal 19,4 5,5 9,1 36,0 

Taxa metabólica basal:    

VO2 (L.min-1) 0,220 0,028 0,160 0,285 
kcal.min-1 1,053 0,132 0,756 1,358 

 
Metabolismo de repouso estimado (MET):    

VO2 (L.min-1) 0,257 0,034 0,183 0,351 
 
Frequência cardíaca (bpm)    
Basal 57,6 10,5 43,1 102,4 

Máxima* 191,7 1,6  188,1 194,5 
*Calculada pela equação descrita em Gellish et al. (2007). 

 
As medidas fisiológicas por estágio da caminhada são apresentadas nas Tabelas 2 e 3, 

com VO2 absoluto (medido), VO2 estimado por múltiplos de MET e a RAF (Tabela 2), FC 

absoluta, %FCmax e %FCres (Tabela 3), expressas em média, desvio padrão e intervalo de 

confiança de 95%. A partir do estágio com velocidade de 5,6 km.h-1, 10% de inclinação e 

peso transportado de 15kg, os participantes começaram a interromper a caminhada por causa 

de fadiga. Dos 59 participantes da pesquisa, 43 concluíram todos os estágios do protocolo de 

caminhada e conseguiram alcançar a maior intensidade (inclinação 10% e peso de 30kg). O 

peso transportado variou de 0 a 41% da massa corporal dos participantes. No plano, o 

transporte de 30kg significou um GE de 3,73 e 5,09 vezes a TMB à 4 e 5,6 km.h-1 (Tabela 2). 
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Tabela 2. Gasto energético medido (VO2) absoluto e estimado pelo Compêndio de Atividade 
Física (L.min-1), expresso em função da taxa metabólica basal (RAF) por estágio da 
caminhada nos 59 militares do sexo masculino.  
 

Velocidade (km.h-1)/  VO2 (L.min-1) Medido  RAFa   Compêndiob  
Inclinação (%)/ Média   DP CV Média   DP CV Média   DP 
Peso (kg) n IC 95% IC 95% IC 95% 

4/0/0 59 0,814   0,157 19,3 3,731   0,717 19,2 0,770   0,101 
  0,774 ; 0,854  3,548 ; 3,914  0,744 ; 0,795 

4/5/0 59 1,135   0,194 17,1 5,191   0,790 15,2   
  1,086 ; 1,184  4,989 ; 5,393    

4/7,5/0 59 1,308   0,211 16,2 5,984   0,867 14,5   
  1,254 ; 1,362  5,763 ; 6,205    

4/10/0 59 1,501   0,234 15,6 6,873   0,999 14,5   
  1,441 ; 1,560  6,618 ; 7,127    

5,6/0/0 59 1,110   0,189 17,0 5,091   0,855 16,8 1,103   0,145 
  1,062 ; 1,158  4,873 ; 5,309  1,066 ; 1,140 

5,6/5/0 59 1,614   0,248 15,4 7,393   1,031 13,9 1,360   0,178 
  1,551 ; 1,678  7,130 ; 7,656  1,314 ; 1,405 

5,6/7,5/0 59 1,856   0,295 15,9 8,498   1,221 14,4 2,052   0,269 
  1,781 ; 1,931  8,187 ; 8,810  1,984 ; 2,121 

5,6/10/0 59 2,158   0,343 15,9 9,884   1,420 14,4 2,052   0,269 
  2,071 ; 2,246  9,521 ; 10,246  1,984 ; 2,121 

4/0/15 59 0,994   0,156 15,7 4,561   0,698 15,3 
  0,955 ; 1,034  4,383 ; 4,739 

4/5/15 59 1,352   0,199 14,7 6,208   0,909 14,6 
  1,302 ; 1,403  5,976 ; 6,440 

4/7,5/15 59 1,606   0,230 14,3 7,372   1,048 14,2 
  1,547 ; 1,664  7,105 ; 7,640 

4/10/15 59 1,868   0,264 14,2 8,576   1,214 14,2 
  1,800 ; 1,935  8,266 ; 8,886 

5,6/0/15 59 1,558   0,250 16,1 7,140   1,068 15,0 
  1,494 ; 1,622  6,868 ; 7,413 

5,6/5/15 59 1,936   0,294 15,2 8,877   1,282 14,4 
  1,861 ; 2,011  8,549 ; 9,204 

5,6/7,5/15 59 2,348   0,338 14,4 10,780   1,549 14,4 
  2,262 ; 2,435  10,385 ; 11,175 

5,6/10/15 58 2,769   0,380 13,7 12,694   1,837 14,5 
  2,671 ; 2,867  12,222 ; 13,167  

4/0/30 56 1,214   0,201 16,5 5,567   0,870 15,6 
  1,161 ; 1,266  5,339 ; 5,795  

4/5/30 56 1,622   0,226 13,9 7,449   1,026 13,8 
  1,563 ; 1,681  7,180 ; 7,718  

4/7,5/30 56 1,951   0,252 12,9 8,969   1,185 13,2 
  1,885 ; 2,017  8,659 ; 9,279 

4/10/30 56 2,296   0,277 12,1 10,570   1,428 13,5 
  2,224 ; 2,369  10,196 ; 10,944  
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Tabela 2. Continuação. 
 

Velocidade (km.h-1)/  VO2 (L.min-1) Medido  RAFa   Compêndiob  
Inclinação (%)/ Média   DP CV Média   DP CV Média   DP 
Peso (kg) n IC 95% IC 95% IC 95% 

5,6/0/30 52 1,951   0,292 14,9 8,952   1,378 15,4 
  1,872 ; 2,031  8,578 ; 9,327 

5,6/5/30 52 2,440   0,318 13,0 11,200   1,586 14,2 
  2,353 ; 2,526  10,769 ; 11,632 

5,6/7,5/30 50 2,893   0,298 10,3 13,301   1,778 13,4 
  2,811 ; 2,976  12,808 ; 13,794 

5,6/10/30 43 3,308   0,281 8,5 15,170   1,691 11,1 
  3,224 ; 3,392  14,664 ; 15,675 
Estimativas em negrito sublinhadas não são significativamente diferentes do valor medido. 
aVO2 absoluto/VO2 da taxa metabólica basal. 
bCalculado como 3,5 mL O2.kg-1.min-1 x múltiplos de MET descritos no Compêndio de Atividade Física. 
 

Houve variação grande para as medidas de GE medido, identificada por valores de 

CV, em geral superiores a 15 para as caminhadas mais leves sem peso transportado (Tabela 

2). Com o aumento da intensidade da atividade (peso transportado e inclinação) o CV tendeu 

a diminuir. O VO2 medido foi significativamente diferente em dois dos cinco estágios que 

puderam ser comparados com os derivados dos códigos de MET no CAF (Ainsworth et al., 

2011), subestimando o valor medido para o estágio 5,6/5/0 (velocidade/inclinação/peso 

transportado) e superestimando para o estágio 5,6/7,5/0. É importante ressaltar que o múltiplo 

de MET é igual para os estágios 5,6/7,5/0 e 5,6/10/0, sendo que para este último a estimativa 

não se mostrou significativamente diferente do valor medido. Os valores médios da RAF 

variaram entre 3,73 e 15,17 para o primeiro e o último estágio do protocolo de caminhada. 

Em geral, a variação da FC foi menor (Tabela 3). O %FCres se aproximou, em média, do 

100% para a caminhada a 5,6km.h-1 com inclinação de 10% e peso transportado de 30kg. 

 
Tabela 3. Frequência cardíaca (FC) absoluta, percentual da FC máxima (%FCmax) e de 
reserva (%FCres) por estágio da caminhada nos 59 militares do sexo masculino.  

 

Velocidade (km.h-1)/  FC absoluta (bpm)   %FCmaxa   %FCresb  
Inclinação (%)/ Média   DP CV Média   DP CV Média   DP CV 
Peso (kg)  IC 95% IC 95% IC 95% 

4/0/0 97,7   10,7 10,9 51,0   5,5 10,9 29,7   7,4 25,0 
 95,0 ; 100,4  49,5 ; 52,4  27,8 ; 31,6 

4/5/0 107,8   11,0 10,2 56,2   5,7 10,2 37,3   7,3 19,5 
 104,9 ; 110,6  54,7 ; 57,7  35,4 ; 39,1 

4/7,5/0 115,0   11,2 9,7 60,0   5,8 9,7 42,7   7,4 17,3 
 112,2 ; 117,8  58,5 ; 61,5  40,8 ; 44,6 

4/10/0 122,1   12,0 9,8 63,7   6,2 9,8 48,1   7,9 16,5 
 119,0 ; 125,1  62,1 ; 65,3  46,1 ; 50,1 
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Tabela 3. Continuação.  
 

Velocidade (km.h-1)/  FC absoluta (bpm)   %FCmaxa   %FCresb  
Inclinação (%)/ Média   DP CV Média   DP CV Média   DP CV 
Peso (kg)  IC 95% IC 95% IC 95% 

5,6/0/0 106,5   11,0 10,4 55,6   5,8 10,4 36,4   7,3 20,1 
 103,7 ; 109,4  54,1 ; 57,0  34,5 ; 38,2 

5,6/5/0 127,0   13,4 10,6 66,2   7,0 10,6 51,8   8,9 17,3 
 123,5 ; 130,4  64,4 ; 68,0  49,5 ; 54,1 

5,6/7,5/0 136,5   14,5 10,6 71,2   7,6 10,7 59,0   9,9 16,8 
 132,8 ; 140,2  69,3 ; 73,2  56,5 ; 61,6 

5,6/10/0 148,8   15,2 10,2 77,6   8,0 10,3 68,3   10,7 15,6 
 145,0 ; 152,7  75,6 ; 79,7  65,6 ; 71,0 

4/0/15 113,7   12,5 11,0 59,3   6,5 11,0 41,8   8,1 19,3 
 110,5 ; 116,9  57,7 ; 61,0  39,8 ; 43,9 

4/5/15 122,9   13,2 10,7 64,1   6,9 10,7 48,8   8,6 17,6 
 119,5 ; 126,3  62,4 ; 65,9  46,6 ; 50,9 

4/7,5/15 133,4   14,8 11,1 69,6   7,7 11,1 56,7   10,0 17,6 
 129,6 ; 137,2  67,6 ; 71,6  54,1 ; 59,2 

4/10/15 143,8   15,5 10,8 75,0   8,1 10,8 64,5   10,7 16,6 
 139,9 ; 147,8  72,9 ; 77,1  61,8 ; 67,2 

5,6/0/15 134,8   15,6 11,6 70,3   8,2 11,6 57,8   10,5 18,2 
 130,8 ; 138,8  68,2 ; 72,4  55,1 ; 60,5 

5,6/5/15 147,0   15,4 10,5 76,6   8,1 10,5 66,9   10,7 16,0 
 143,0 ; 150,9  74,6 ; 78,7  64,2 ; 69,6 

5,6/7,5/15 160,4   15,1 9,4 83,6   7,9 9,5 76,9   10,7 14,0 
 156,5 ; 164,2  81,6 ; 85,7  74,2 ; 79,7 

5,6/10/15 172,0   13,7 7,9 89,7   7,2 8,1 85,8   9,9 11,6 
 168,5 ; 175,5  87,9 ; 91,6  83,2 ; 88,3 

4/0/30 132,1   14,1 10,7 68,9   7,4 10,7 56,1   9,6 17,0 
 128,4 ; 135,8  67,0 ; 70,8  53,6 ; 58,7 

4/5/30 144,5   15,5 10,7 75,3   8,1 10,8 65,3   10,8 16,5 
 140,4 ; 148,5  73,2 ; 77,5  62,5 ; 68,2 

4/7,5/30 156,5   15,7 10,0 81,6   8,2 10,1 74,1   11,0 14,8 
 152,4 ; 160,7  79,5 ; 83,8  71,2 ; 77,0 

4/10/30 166,6   15,0 9,0 86,9   7,9 9,0 81,6   10,6 13,0 
 162,7 ; 170,5  84,8 ; 89,0  78,8 ; 84,4 

5,6/0/30 157,7   16,1 10,2 82,2   8,5 10,3 75,5   11,3 14,9 
 153,3 ; 162,1  79,9 ; 84,5  72,4 ; 78,6 

5,6/5/30 169,8   14,9 8,8 88,6   7,8 8,8 84,4   10,5 12,5 
 165,8 ; 173,9  86,4 ; 90,7  81,6 ; 87,3 

5,6/7,5/30 181,4   12,8 7,0 94,6   6,7 7,1 92,6   9,2 9,9 
 177,9 ; 184,9  92,7 ; 96,4  90,0 ; 95,1 

5,6/10/30 189,0   10,7 5,6 98,6   5,6 5,6 98,3   8,0 8,1 
 185,8 ; 192,1  96,9 ; 100,2  95,9 ; 100,7 
a %FCmax = (FC / FCmax) x 100. 
b %FCres = (FC - FC repouso) / (FCmax - FC repouso) x 100. 
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Os valores individuais e as médias da resposta fisiológica à caminhada de acordo com 

a velocidade, inclinação e peso transportado mostram a alta variabilidade individual, tanto 

para as medidas absolutas (VO2 e FC, Gráficos 1 e 3, respectivamente) quanto para as medidas 

expressas de forma relativa (RAF, %FCmax e %FCres (Gráficos 2, 4 e 5, respectivamente). 

 
Gráfico 1. Consumo de oxigênio (VO2 L.min-1) medido, médio e individual, de cada um dos 
59 militares do sexo masculino por estágio da caminhada. 

 
Gráfico 2. Razão de atividade física (RAF = VO2 medido/taxa metabólica basal), média e 
individual, de cada um dos 59 militares do sexo masculino por estágio da caminhada. 
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Gráfico 3. Frequência cardíaca absoluta média e de cada um dos 59 militares do sexo 
masculino por estágio da caminhada. 
 

 
Gráfico 4. Percentual de frequência cardíaca máxima (%FCmax) médio e de cada um dos 59 
militares do sexo masculino por estágio da caminhada. A linha horizontal vermelha marca os 
100%. 
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Gráfico 5. Percentual de frequência cardíaca de reserva (%FCres) médio e de cada um dos 59 
militares do sexo masculino por estágio da caminhada. A linha horizontal vermelha marca os 
100%. *%FCres = (FC - FC repouso) / (FCmax - FC repouso). 

 

Em relação ao %FCmax, é importante destacar que a partir do estágio 5,6/10/15 

alguns dos participantes já ultrapassam a FCmax estimada, ou seja, tanto o %FCmax como o 

%FCres são maiores do que 100% (linhas horizontais vermelhas nos gráficos 4 e 5). No 

último estágio da caminhada, 20 dos 43 participantes que concluíram todo o protocolo, 

apresentaram FC absoluta superior à FCmax estimada. Já em relação ao %FCres, esse número 

sobe para 23 participantes com FC absoluta superior ao máximo. 

O GE medido e estimado (kcal.min-1) está representado na Tabela 4. É possível notar 

que a equação que apresenta a melhor estimativa do GE de caminhada é a de Pandolf et al. 

(1977). Somente para 8 dos 24 estágios (33%) houve diferença significativa (todas 

subestimativas). A equação do ACSM apresentou boa estimativa somente para 10 dos 24 

estágios de caminhada. O GE estimado por acelerometria (Freedson et al., 1998) se mostrou 

adequado apenas para o estágio 5,6/0/0 (velocidade/inclinação/peso transportado) 

significativamente subestimando o GE para todos os demais estágios da caminhada. Quando 

acrescentado o peso transportado à MC para o cálculo de GE pela acelerometria, o valor 

estimado não foi significativamente diferente em 6 dos 16 estágios que incluíam o transporte 

de 15 ou 30kg.  
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Tabela 4. Gasto energético medido e estimado nos 59 militares do sexo masculino por estágio 
da caminhada.  
 
  Gasto Energético (kcal.min-1)  
Estágio  Estimado  
Velocidade (km.h-1)/  Medido   Pandolfa   ACSMb   Acelerômetroc  Acelerômetrod 
Inclinação (%)/ Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 
Peso (kg) IC 95% IC 95% IC 95% IC 95% IC 95% 
4/0/0 3,91 0,75 3,52 0,46 3,73 0,49 3,14 1,45 * 
 3,71 ; 4,10 3,40 ; 3,64 3,60 ; 3,85 2,77 ; 3,51 

4/5/0 5,56 0,94 5,56 0,73 5,93 0,78 4,54 1,56 * 
 5,32 ; 5,80 5,38 ; 5,75 5,73 ; 6,12 4,14 ; 4,94 

4/7,5/0 6,41 1,02 6,59 0,86 7,03 0,92 5,00 1,52 * 
 6,15 ; 6,67 6,36 ; 6,81 6,79 ; 7,26 4,61 ; 5,39 

4/10/0 7,36 1,14 7,61 1,00 8,13 1,07 5,45 1,43 * 
 7,07 ; 7,65 7,35 ; 7,86 7,85 ; 8,40 5,08 ; 5,81 
 

5,6/0/0 5,38 0,92 5,39 0,71 4,70 0,62 5,85 1,34 * 
 5,15 ; 5,61 5,21 ; 5,57 4,55 ; 4,86 5,51 ; 6,19 

5,6/5/0 7,97 1,21 8,25 1,08 7,78 1,02 6,35 1,43 * 
 7,66 ; 8,28 7,97 ; 8,52 7,52 ; 8,04 5,98 ; 6,71 

5,6/7,5/0 9,15 1,45 9,68 1,27 9,32 1,22 6,77 1,46 * 
 8,78 ; 9,52 9,35 ; 10,00 9,01 ; 9,63 6,40 ; 7,14 

5,6/10/0 10,67 1,70 11,11 1,46 10,86 1,42 7,17 1,48 * 
 10,24 ; 11,11 10,74 ; 11,48 10,50 ; 11,23 6,79 ; 7,55 
 

4/0/15 4,92 0,76 4,03 0,45 4,49 0,49 3,87 1,42 5,29 1,98 
 4,73 ; 5,12 3,91 ; 4,14 4,36 ; 4,61 3,51 ; 4,23 4,79 ; 5,80 

4/5/15 6,53 0,94 6,49 0,71 7,14 0,78 5,08 1,45 7,03 1,58 
 6,29 ; 6,77 6,31 ; 6,67 6,94 ; 7,34 4,71 ; 5,45 6,63 ; 7,44 

4/7,5/15 7,80 1,09 7,72 0,85 8,46 0,92 5,57 1,42 7,58 1,43 
 7,52 ; 8,08 7,50 ; 7,94 8,23 ; 8,70 5,21 ; 5,93 7,22 ; 7,94 

4/10/15 9,13 1,27 8,95 0,98 9,79 1,07 6,03 1,43 8,05 1,43 
 8,81 ; 9,46 8,70 ; 9,20 9,52 ; 10,06 5,66 ; 6,39 7,68 ; 8,41 
 

5,6/0/15 7,70 1,21 6,28 0,69 5,67 0,62 6,62 1,33 8,64 1,33 
 7,39 ; 8,01 6,10 ; 6,45 5,51 ; 5,82 6,28 ; 6,96 8,30 ; 8,98 

5,6/5/15 9,45 1,42 9,72 1,07 9,38 1,02 7,05 1,45 9,06 1,45 
 9,09 ; 9,81 9,45 ; 9,99 9,11 ; 9,64 6,68 ; 7,42 8,69 ; 9,43 

5,6/7,5/15 11,57 1,65 11,44 1,25 11,23 1,22 7,34 1,44 9,36 1,44 
 11,15 ; 11,99 11,12 ; 11,76 10,92 ; 11,54 6,97 ; 7,71 8,99 ; 9,73 

5,6/10/15 13,75 1,89 13,19 1,44 13,11 1,43 7,69 1,47 9,71 1,47 
 13,26 ; 14,24 12,82 ; 13,56 12,74 ; 13,47 7,31 ; 8,07 9,33 ; 10,09 
 

4/0/30 5,99 0,98 4,82 0,38 5,25 0,49 4,56 1,50 8,07 2,27 
 5,73 ; 6,24 4,72 ; 4,92 5,12 ; 5,38 4,17 ; 4,96 7,48 ; 8,67 

4/5/30 7,79 1,06 7,70 0,65 8,35 0,78 5,67 1,42 9,65 1,56 
 7,51 ; 8,06 7,53 ; 7,87 8,14 ; 8,55 5,30 ; 6,04 9,24 ; 10,06 

4/7,5/30 9,45 1,19 9,14 0,79 9,89 0,93 6,18 1,40 10,22 1,40 
 9,14 ; 9,76 8,93 ; 9,35 9,65 ; 10,14 5,81 ; 6,55 9,85 ; 10,59 

4/10/30 11,24 1,32 10,58 0,92 11,44 1,07 6,60 1,38 10,64 1,38 
 10,89 ; 11,59 10,34 ; 10,82 11,16 ; 11,72 6,24 ; 6,96 10,28 ; 11,0 
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Tabela 4. Continuação 

  Gasto Energético (kcal.min-1)  
Estágio  Estimado  
Velocidade (km.h-1)/  Medido a   Pandolf b   ACSM   Acelerômetro c  Acelerômetrob 
Inclinação (%)/ Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 
Peso (kg) IC 95% IC 95% IC 95% IC 95% IC 95% 
5,6/0/30 9,60 1,40 7,47 0,64 6,65 0,63 7,03 1,38 11,07 1,38 
 9,22 ; 9,98 7,30 ; 7,65 6,47 ; 6,82 6,68 ; 7,39 10,69 ; 11,44 

5,6/5/30 11,91 1,53 11,52 1,03 11,00 1,05 7,74 1,43 11,78 1,43 
 11,49 ; 12,32 11,24 ; 11,79 10,71 ; 11,28 7,36 ; 8,10 11,39 ; 12,17 

5,6/7,5/30 14,32 1,47 13,49 1,22 13,13 1,26 8,06 1,46 12,10 1,46 
 13,91 ; 14,73 13,15 ; 13,83 12,78 ; 13,48 7,68 ; 8,43 11,70 ; 12,51 

5,6/10/30 16,49 1,41 15,47 1,37 15,26 1,41 8,06 1,50 12,07 1,56 
 16,07 ; 16,91 15,06 ; 15,88 14,84 ; 15,68 7,62 ; 8,51 11,60 ; 12,53 
Estimativas de médias em negrito sublinhadas não são significativamente diferentes do valor medido. 
*Estimativa igual a sem peso transportado. 
aPandolf et al. (1977). M (watts) = 1,5M + 2(BM+C) (C/BM)2 + μ(BM +C) (1,5V2 + 0,35VG). 
bACSM (2014). (VO2 em mL.kg-1.min-1) = (0,1 x V) + (1,8 x V x G) + 3,5 mL O2.kg-1.min-1. 
cFreedson et al. (1998). kcal.min-1 = (0,00094 x CPM) + (0,1346 x MC) - 7,37418, para CPM > 1951. 
d Freedson et al. (1998) Com peso transportado acrescida à massa corporal na equação. kcal.min-1 = (0,00094 x 
CPM) + [0,1346 x (MC + P)] - 7,37418, para CPM > 1951. 

 

A apresentação gráfica de Bland & Altman confirma a observação de que a equação 

de Pandolf et al. (1977) estima de forma adequada o GE de caminhada nos protocolos 

utilizados no presente estudo (Gráfico 6). A estimativa da equação do ACSM (2004) mostrou-

se tendenciosa (Gráfico 7). A estimativa por acelerometria mostrou tendência (Gráfico 8) que 

foi parcialmente corrigida quando calculou-se considerando o peso transportado (Gráfico 9). 

A relação entre a classificação da intensidade de cada um dos estágios da caminhada 

de acordo com a CPM em comparação com a classificação em função do %FCmax e do 

%FCres (CDC, 1996) é apresentada nos Gráficos 6 e 7, respectivamente. De acordo com os 

pontos de corte para CPM, 21 dos 24 estágios foram classificados como sendo atividades de 

intensidade moderada, o primeiro estágio (4 km.h-1, 0% inclinação e 0kg) foi o único 

classificado como leve e os dois últimos estágios (5,6 km.h-1, 7,5 e 10% inclinação e 30kg) 

foram classificados como atividade de intensidade pesada (Gráfico 10). Quando a intensidade 

é determinada de acordo com os pontos de corte para o %FCmax (CDC, 1996) o estágio 1 

passa a ser classificado como sendo de intensidade moderada, os dois últimos estágios (23 e 

24) como muito pesados, 9 estágios são classificados como moderados e os demais como 

pesados. Para a classificação em função do %FCres (CDC, 1996), 5 estágios são considerados 

como sendo de intensidade leve, 7 moderados, 9 pesados e os demais (3) muito pesados 

(Gráfico 11). O uso do %FCres permite uma concordância maior entre as duas classificações. 

 



 

 
 

 

Gráfico 6. Gráfico de Bland & Altman entre o gasto energético (GE, kcal.min-1) medido e estimado pela equação de Pandolf et al. (1977) durante 

caminhada nos 59 militares do sexo masculino. 
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Gráfico 7. Gráfico de Bland & Altman entre o gasto energético (GE, kcal.min-1) medido e estimado por acelerometria durante caminhada nos 59 

militares do sexo masculino. 
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Gráfico 8. Gráfico de Bland & Altman entre o gasto energético (GE, kcal.min-1) medido e estimado por acelerometria incorporando o peso 

transportado durante caminhada nos 59 militares do sexo masculino. 
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Gráfico 9. Gráfico de Bland & Altman entre o gasto energético (GE, kcal.min-1) medido e estimado pela equação do ACSM (2014) durante caminhada 

nos 59 militares do sexo masculino. 



 

 

43

 

Gráfico 10. Gráfico de Bland & Altman entre o gasto energético (GE, kcal.min-1) medido e estimado pela equação do ACSM (2014) 
durante a caminhada dos estágios com peso transportado e sem inclinação nos 59 militares do sexo masculino. 



 

 

44

 

Gráfico 11. Classificação da intensidade dos 24 estágios de caminhada de acordo com a contagem de movimentos por minuto (CPM) em comparação 
com a classificação da intensidade em função do % da frequência cardíaca máxima [(%FCmax=FC/FCmax) x 100]. Estágios da caminhada 
(velocidade/inclinação/peso transportado): 1 (4/0/0); 2 (4/5/0); 3 (4/7,5/0); 4 (4/10/0); 5 (5,6/0/0); 6 (5,6/5/0); 7 (5,6/7,5/0); 8 (5,6/10/0); 9 (4/0/15); 10 
(4/5/15); 11 (4/7,5/15); 12 (4/10/15); 13 (5,6/0/15); 14 (5,6/5/15); 15 (5,6/7,5/15); 16 (5,6/10/15); 17 (4/0/30); 18 (4/5/30); 19 (4/7,5/30); 20 (4/10/30); 
21 (5,6/0/30); 22 (5,6/5/30); 23 (5,6/7,5/30); 24 (5,6/10/30). 
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Gráfico 12. Classificação da intensidade dos 24 estágios de caminhada de acordo com a contagem de movimentos por minuto (CPM) em comparação 
com a classificação da intensidade em função do % da frequência cardíaca de reserva (%FCres = (FC - FC repouso) / (FCmax - FC repouso)). Estágios 
da caminhada (velocidade/inclinação/peso transportado): 1 (4/0/0); 2 (4/5/0); 3 (4/7,5/0); 4 (4/10/0); 5 (5,6/0/0); 6 (5,6/5/0); 7 (5,6/7,5/0); 8 (5,6/10/0); 
9 (4/0/15); 10 (4/5/15); 11 (4/7,5/15); 12 (4/10/15); 13 (5,6/0/15); 14 (5,6/5/15); 15 (5,6/7,5/15); 16 (5,6/10/15); 17 (4/0/30); 18 (4/5/30); 19 (4/7,5/30); 
20 (4/10/30); 21 (5,6/0/30); 22 (5,6/5/30); 23 (5,6/7,5/30); 24 (5,6/10/30). 



 

 
 

A relação entre a RAF e o %FCres é apresentada no Gráfico 13 para os dados de todos 

os estágios.  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

%FCres

R
A

F

 

Gráfico 13. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante a 
caminhada dos 59 militares do sexo masculino. 

 

Usando essa relação calculou-se o valor da RAF igual aos pontos de corte da 

intensidade de todos os estágios e separados por inclinações e pesos transportados (Tabela 5). 

Os gráficos dessas relações estão no apêndice 3 (página 62). 

Tabela 5. Valores da razão de atividade física (RAF = gasto energético / taxa metabólica 
basal) em função da intensidade da atividade (percentual da frequência cardíaca de reserva, 
%FCres) durante a caminhada dos 59 militares do sexo masculino. 

  Inclinação (%)   Peso transportado (kg)  
%FCres Todos 0 5 7,5 10 0 15 30 15 e 30 
30 (Leve) 4,4 4,1 5,0 5,1 5,3 4,7 4,2 3,3 4,0 

50 (Moderado) 6,8 5,9 6,9 7,3 7,6 7,0 6,7 6,1 6,6 

70 (Pesado) 9,2 7,6 8,7 9,5 10,0 9,2 9,2 8,9 9,1 

90 (Muito Pesado) 11,6 9,4 10,6 11,6 12,4 11,5 11,7 11,7 11,7 

R2* 0,65 0,61 0,56 0,58 0,56 0,60 0,59 0,53 0,59 
*Valor do coeficiente de determinação da regressão do %FCres na RAF. 
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6. DISCUSSÃO 
 

O presente estudo mediu a resposta cardiorrespiratória da caminhada em diferentes 

velocidades, inclinações e pesos transportados em militares jovens do Exército Brasileiro. 

Adicionalmente, os valores do GE medido foram comparados com os estimados por equações 

de predição e acelerometria.  

O peso transportado durante atividades operacionais militares pode chegar a 60-70% 

da MC do militar (Pigman et al., 2017). No presente estudo, o peso transportado foi até 

aproximadamente 40% da MC o que significou para muitos participantes uma intensidade 

superior ao máximo individual. No estudo realizado por Pihlainen et al. (2014), cujo objetivo 

foi medir a resposta cardiorrespiratória induzida por diferentes atividades de campo 

desenvolvidas por militares, uma das atividades incluía caminhar transportando 24,4kg a uma 

velocidade auto selecionada de 5,4 km.h-1. O VO2 medido durante essa atividade foi 1,70 ± 

0,20 L.min-1, um pouco menor mas ainda assim próximo ao encontrado durante o estágio da 

caminhada a 5,6 km.h-1 sem inclinação e transportando 30kg na presente amostra de jovens 

militares.  

Zhai et al. (2018) também mediram o VO2 e a FC de jovens adultos, homens e 

mulheres, durante a caminhada em esteira ergométrica em diferentes velocidades, mas sem 

inclinação e sem peso transportado. O VO2 e a FC durante a caminhada a 4 km.h-1, realizada 

pelos homens mostrou valores levemente superiores aos encontrados na amostra do presente 

estudo (VO2 = 0,918 L.min-1 e a FC = 110,1 bpm). Esses valores podem ser explicados pela 

diferença existente no protocolo de cada pesquisa. Enquanto que no presente estudo a 

caminhada a 4 km.h-1 sem inclinação e sem peso é o primeiro estágio da caminhada, para os 

participantes da pesquisa de Zhai et al. (2018) este já era o quarto estágio da caminhada, 

quando iniciaram esta velocidade eles já estavam caminhando a 30 minutos sem intervalo, o 

que pode fazer com que a resposta fisiológica seja maior mesmo que a atividade realizada seja 

semelhante. Zhai et al (2018) também destacaram a alta variabilidade das medidas 

fisiológicas entre os indivíduos, que assim como no presente estudo se mostrou ainda maior 

quanto maior a intensidade da atividade realizada.  

Com relação à predição do GE, a equação de Pandolf et al. (1977), a mais popular 

entre pesquisadores da área, se mostrou adequada em 16 das 24 diferentes combinações de 

velocidade, inclinação e peso transportado avaliadas no presente estudo. Looney et al. (2018) 

mediram o GE durante a caminhada transportando peso em um terreno complexo e 

compararam com o GE estimado por equações de predição encontradas na literatura. No 

estudo, 9 militares ativos (8 homens) completaram 4 voltas (10 km ao todo) em um percurso 
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com diferentes tipos de terrenos e inclinações, transportando 30 e 45% da sua MC. Todas as 

equações de predição subestimaram o GE de caminhada. A equação de Pandolf et al. (1977) 

foi a que demonstrou a segunda melhor acurácia sendo menos exata apenas do que a equação 

proposta pelo mesmo grupo de pesquisadores em amostra com as mesmas características 

(Santee et al., 2003). Recentemente, o mesmo grupo de pesquisadores (Looney et al., 2019) 

publicou uma equação de predição para o repouso em pé e caminhada, sem inclinação e sem 

transporte de peso derivada de uma meta-regressão. A equação desenvolvida foi comparada 

com equações consideradas de referência, dentre elas a equação de Pandolf et al. (1977) e a 

equação do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 2014), que quando aplicada 

com os dados da meta-regressão e comparada às outras equações, foi a que se mostrou menos 

acurada. 

No presente estudo, o GE estimado pela equação do ACSM (2014) não se mostrou 

significativamente diferente em 10 dos 24 estágios de caminhada, apesar de não apresentar 

um padrão para super ou subestimativa em relação ao valor medido, a equação subestimou o 

GE em todos os estágios que incluíam o transporte de peso (15 ou 30kg) sem inclinação. Em 

2004, Hall et al. também compararam o GE medido durante a caminhada a 5 km.h-1, sem 

inclinação e sem transporte de peso, com o GE estimado pelas equações de predição de 

Pandolf et al. (1977) e do ACSM (2014). O GE estimado pelas duas equações não foi 

significativamente diferente do GE medido, tanto para homens quanto para mulheres. 

Dentre os 8 estágios da caminhada que tiveram o GE subestimando pela equação de 

Pandolf et al. (1977), cinco aconteceram enquanto os participantes carregavam peso de 30kg. 

Resultado semelhante foi encontrado por Drain et al. (2017), em um estudo com 16 homens 

que caminharam em esteira ergométrica em 5 diferentes velocidades (2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6.5 

km.h−1) e transportando 2 pesos diferentes (22,7 e 38,4kg). A equação de Pandolf et al. (1977) 

subestimou GE para todos os estágios de caminhada, mostrando menor erro de estimativa 

para as velocidades de 4,5 e 5,5 km.h−1. Bach et al. (2017) também apresentaram resultado 

parecido para as mesmas velocidades (4,5 e 5,5 km.h−1), com inclinação de 1% e peso de 

33,4kg (correspondente a roupa utilizada pelo esquadrão antibomba). Quando comparada com 

o valor medido, a equação de Pandolf et al. (1977) subestimou o GE de forma semelhante ao 

encontrado no presente estudo quando os participantes transportaram 30kg de peso, sem 

inclinação, em ambas as velocidades (4,0 e 5,6 km.h−1). Entretanto é importante ressaltar que 

o peso transportado no estudo realizado por Bach et al. (2017) era resultado do somatório das 

peças que compõem o uniforme (equipamento de proteção individual) do esquadrão 

antibomba, fazendo com que o peso transportado estivesse distribuído ao longo do corpo e 
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não concentrada em uma mochila como no presente estudo, o que pode alterar o GE (Knapik 

et al., 2004). 

A estimativa do GE por acelerometria foi a menos acurada, apresentando melhores 

resultados quando o peso transportado foi incluída na equação. A equação proposta por 

Freedson et al. (1998), recomendada pelos fabricantes, subestimou o GE de 23 dos 24 

estágios de caminhada. Quando se acrescentou o peso transportado à MC na equação a 

estimativa do GE foi um pouco melhor, não apresentando diferença significativa para 6 dos 

16 estágios que incluíam o transporte de peso. Esse resultado pode ser explicado pelas 

variáveis que são utilizadas na equação de Freedson et al. (1998), que inclui apenas a CPM e 

a MC, não incluindo outras características da atividade como a velocidade e a inclinação. 

Dentre os estágios que não incluíam o transporte de peso a estimativa utilizando os dados de 

acelerometria se mostrou adequada apenas para a velocidade de 5,6 km.h-1 sem inclinação, 

resultado semelhante ao encontrado por Lyden et al (2011) em estudo que mediu e estimou o 

GE de diversas atividades realizadas por 277 participantes com idade variando de 20 a 60 

anos. Naquele estudo, a primeira parte do protocolo consistia em caminhar na esteira rolante 

em três velocidades (4,8; 5,6 e 8,0 km.h-1) e duas inclinações (0 e 3%). A equação de 

Freedson et al. (1998) subestimou 4 das 6 combinações possíveis de intensidade, não 

apresentando diferença significativa apenas para a caminhada a 4,8 e 5,6 km.h-1 sem 

inclinação.  

Crouter et al. (2006) compararam o GE medido por calorimetria indireta com o GE 

estimado por acelerometria (Actigraph) para diversas atividades diárias incluindo a 

caminhada a 4,86 e 6,18 km.h-1. Os resultados do estudo demonstraram que o GE estimado 

por acelerometria subestimou de forma significativa o GE da caminhada para as duas 

velocidades avaliadas. Abel et al. (2008) também compararam o GE medido por calorimetria 

indireta com o GE estimado por acelerometria (equação de Freedson et al., 1998) em 20 

participantes, sendo 10 homens, em três velocidades de caminhada (3,24; 4,80 e 6,42 km.h-1). 

Diferentemente dos resultados encontrados no presente estudo e no de Crouter et al. (2006), o 

GE estimado foi significativamente superior ao GE medido para as velocidades de 4,80 e 6,42 

km.h-1, não apresentando diferença significativa apenas para a velocidade de 3,24 km.h-1. O 

VO2 medido por Abel et al. (2008), para as velocidades de 3,24 e 4,80 km.h-1, se mostrou 

elevado em comparação com os dados do presente estudo, uma vez que ficaram semelhantes 

aos encontrados para as velocidades de 4,0 e 5,6 km.h-1 (respectivamente), sem inclinação e 

sem peso transportado. Os dados de VO2 medido no presente estudo se assemelham ao 

encontrado por Anjos et al. (2011) para a população adulta de Niterói para as duas 

velocidades sem inclinação e sem peso transportado. Quando comparada à velocidade de 5,6 
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km.h-1, com suas respectivas inclinações, os valores de VO2 do presente estudo foram maiores, 

diferença que pode ser explicada pelo fato dos protocolos de medição não serem os mesmos.  

A classificação da intensidade dos estágios da caminhada determinados de acordo com 

a CPM (Freedson et al., 1998) se mostrou inadequada quando comparada com a classificação 

de intensidade estabelecida com base nos percentuais de FCmax e FCres (CDC, 1996). De 

acordo com a CPM, 21 dos 24 estágios foram classificados como moderados, demonstrando 

assim, que os pontos de corte utilizados para este intervalo são muito amplos e precisam ser 

revistos. Esses resultados podem ser explicados, em parte, pelo fato da acelerometria não 

considerar a inclinação da caminhada. De qualquer forma, a carga imposta aos indivíduos é 

maior quando se analisam os dados segundo a resposta fisiológica, no caso, a FC. De fato, a 

expressão da intensidade de uma atividade pelo %FCres se aproxima melhor do máximo 

individual, principalmente por considerar a FC de repouso que pode expressar o nível de 

aptidão física (DCD, 1996). O %FCres encontrado no presente estudo foi superior ao 

resultado encontrado por Nakanishi et al. (2018). Apesar dos participantes naquele estudo 

caminharem a velocidades levemente superiores (4,2 ou 6 km.h-1), o %FCres médio foi de 

23,4 e 34,2. Essa diferença pode ser decorrente das características demográficas (idade e 

gênero) das amostras. 

Tradicionalmente na área de fisiologia do exercício, a medida de intensidade das 

atividades é estabelecida pela expressão dos valores do GE em função do metabolismo de 

repouso, em geral o MET (Ainsworth et al., 2011). Nesse contexto, a intensidade das 

atividades varia de leve (< 3 MET) até pesada ( 9 MET). Como a equação tradicional de se 

calcular o MET (3,5mL O2.kg-1.min-1) parece superestimar os dados medidos (Byrne et al., 

2005; Anjos et al., 2011), decidiu-se pela não expressão da caminhada como múltiplos de 

MET. Apesar disso, a estimativa do GE usando o CAF foi adequado para a caminhada no 

plano e sem peso transportado, como demonstrado em estudo populacional de adultos de 

Niterói, RJ (Anjos et al., 2011). 

No relatório da FAO/WHO (2004) sobre os requerimentos de energia para a população 

há a sugestão da expressão do GE das atividades em função da TMB, ao invés do MET, 

construindo-se o índice RAF. Essa estratégia parece ser mais adequada porque a medida da 

TMB é feita sob condições padronizadas de jejum, atividade prévia e horário de medição. No 

caso do MET, só se padroniza, quando é feito, o tempo de jejum prévio que fica em torno de 3 

a 4 horas (Anjos et al., 2011). Infelizmente, há uma carência de dados de RAF para as 

diversas intensidades de atividades. No presente estudo, calculou-se o valor do RAF para a 

intensidade da atividade a partir do uso de pontos de corte do %FCres recomendados 

internacionalmente (CDC, 1996). Como esperado, os valores ficaram maiores do que os 
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códigos de MET do CAF para as duas velocidades de caminhada no plano sem peso 

transportado. Seria importante outros estudos calcularem a RAF para outras atividades. 

Para atividades ocupacionais contínuas de até 8 horas, considera-se que a intensidade 

da atividade deva estar por volta de 30% do máximo (Anjos & Ferreira, 2000). Por este 

critério, os militares jovens avaliados no presente estudo só poderiam realizar a caminhada à 

velocidade de 4km.h-1, no plano e sem peso transportado, intensidade impensável para essa 

atividade ocupacional. Na prática, os militares irão realizar caminhadas transportando pesos o 

que representará intensidade pesada/muito pesada do ponto de vista fisiológico (Taylor et al., 

2016). Especificamente para militares, Peoples et al. (2016) investigaram o tempo "aceitável" 

de caminhada transportando 22kg em intensidades que variaram de 30 a 80% do máximo 

individual. O tempo variou de 133 a 220 minutos (mínimo e máximo) e 0,5 a 6,3 minutos para 

a caminhada a 30 e 80% do máximo, respectivamente. Assim, para a manutenção da boa 

saúde e para a realização das atividades ocupacionais de forma efetiva, seria necessário que os 

militares tivessem melhor aptidão física (Phillips et al., 2016) para realizar essas atividades, o 

que talvez seja cada vez mais difícil pela demanda crescente de equipamentos a serem 

transportados. Assim, há investimentos no desenvolvimento de exoesqueletos que possam 

diminuir a carga fisiológica do transporte de equipamentos cada vez mais pesados em 

atividades militares. Isso é um desafio visto que o indivíduo terá que se deslocar 

transportando o peso extra do exoesqueleto (Collins et al., 2015; Chang et al., 2017), o que 

poderá alterar a mecânica do movimento e aumentar o GE da atividade (Gregorczyk et al., 

2010). De fato, Gams et al. (2013) mostraram redução no GE de se agachar ao se usar um 

exoesqueleto. Baltrusch et al. (2019) também documentaram redução de 17% no GE de 

levantar pesos, mas houve aumento no GE de caminhada com exoesqueletos. Recentemente, 

Boffey et al. (2018) desenvolveram um índice de peso-velocidade e sugeriram o ponto de 

47% do consumo máximo de oxigênio como limiar para a determinação da velocidade de 

caminhada e peso a ser transportado. Nesse modelo, em média, o máximo de peso a ser 

transportado seria de 15kg à velocidade 4km.h-1 no plano pelos militares avaliados no 

presente estudo. 

O presente estudo apresentou algumas limitações. O protocolo da caminhada foi 

realizado em apenas um dia, com intervalos curtos de apenas 3 minutos que impossibilitaram 

aos indivíduos voltar ao estado de repouso inicial antes de recomeçar os testes. A 

disponibilidade dos participantes era limitada o que fez com que se coletasse os dados em um 

único dia com a duração do protocolo completo se aproximando de 80 min. Não foi possível 

realizar o teste aeróbio máximo e medir o metabolismo de repouso (MET), medidas que 

auxiliariam na discussão dos resultados encontrados. Entretanto, a quantidade de participantes 
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e os estágios de caminhada avaliados apresentam um número elevado, quando comparados 

com outros estudos da mesma área. A utilização do %FCres tornou possível expressar a carga 

fisiológica em relação ao máximo. Da mesma forma, a medida do GE de repouso é muito 

variável porque depende da hora em que é medido, o estado nutricional do participante 

(tempo de jejum) e a quantidade de atividade realizada antes da medição. Assim, a expressão 

do GE da caminhada em função do MET foi substituída pela expressão em relação à TMB. 

Como a medida da TMB é feita sob condições padronizadas (pela manhã, em jejum de 12 

horas e sem realização de atividade intensa prévia), parece mais realista seu uso para 

expressar o GE relativo da caminhada, ou de qualquer outra atividade. Esta é a sugestão de 

órgãos internacionais como a FAO e a OMS (FAO/WHO, 2004). 
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7. CONCLUSÃO 
 

O aumento do GE medido durante os estágios da caminhada se mostrou diretamente 

proporcional ao aumento da velocidade, inclinação e peso transportado. A equação de Pandolf 

et al. (1977) se mostrou adequada para estimativa do GE de 16 das 24 diferentes combinações 

de velocidade, inclinação e peso transportado avaliados no presente estudo. A estimativa do 

GE pela equação do ACSM (2014) não foi significativamente diferente para 10 dos 24 

estágios de caminhada, enquanto que a estimativa do GE por acelerometria foi a menos 

acurada, apresentando melhores resultados quando o peso transportado foi incluído na 

equação. A classificação da intensidade dos estágios de caminhada por acelerometria mostrou 

que 21 dos 24 estágios têm intensidade moderada. Os dois últimos estágios foram 

considerados como sendo de intensidade muito pesada de acordo com a resposta fisiológica, 

estimada pelos %FCmax e %FCres. Com base nos dados sugere-se os seguintes pontos de 

corte como classificação de intensidade pela RAF em função do %FCres: RAF < 4,4, leve; 

4,4 ≤ RAF < 6,8; moderada; 6,8 ≤ RAF < 9,2, pesada; 9,2 ≤ RAF < 11,6, muito pesada. 
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9. APÊNDICE  
Apêndice 1. 

 
Gráfico 14. Gasto energético medido e estimado (kcal.min-1), expresso em valores médios com intervalo de confiança de 95%, por estágio da 
caminhada nos 59 militares do sexo masculino. 



 

 
 

Apêndice 2. 
Tabela 6. Contagem de movimentos por minuto (CPM) por estágio da caminhada nos 59 
militares do sexo masculino.  
 
Velocidade (km.h-1)/ Inclinação (%)/  CPM  
Peso transportado (kg) Média   DP IC 95% CV 
 4/0/0 1846   493 1720 ; 1972 26,7 
 4/5/0 2446   527 2311 ; 2581 21,6 
 4/7,5/0 2784   596 2632 ; 2937 21,4 
 4/10/0 3158   618 3001 ; 3316 19,6 
 
 5,6/0/0 3570   613 3414 ; 3727 17,2 
 5,6/5/0 4100   739 3912 ; 4289 18,0 
 5,6/7,5/0 4550   835 4337 ; 4763 18,3 
 5,6/10/0 4975   858 4756 ; 5194 17,2 
 
 4/0/15 2172   450 2057 ; 2286 20,7 
 4/5/15 2794   537 2657 ; 2931 19,2 
 4/7,5/15 3285   585 3135 ; 3434 17,8 
 4/10/15 3761   631 3600 ; 3922 16,8 
 
 5,6/0/15 4395   676 4222 ; 4567 15,4 
 5,6/5/15 4844   816 4636 ; 5053 16,8 
 5,6/7,5/15 5159   860 4939 ; 5378 16,7 
 5,6/10/15 5488   918 5251 ; 5724 16,7 
 
 4/0/30 2470   499 2339 ; 2601 20,2 
 4/5/30 3411   637 3244 ; 3578 18,7 
 4/7,5/30 3932   693 3751 ; 4114 17,6 
 4/10/30 4378   706 4193 ; 4563 16,1 
 
 5,6/0/30 4768   774 4558 ; 4979 16,2 
 5,6/5/30 5510   928 5258 ; 5762 16,8 
 5,6/7,5/30 5928   1007 5649 ; 6208 17,0 
 5,6/10/30 6010   1103 5680 ; 6340 18,4 
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Apêndice 3. 
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Gráfico 15. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada sem o transporte de peso nos 59 militares do sexo masculino. As linhas 
verticais indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, pesada e muito pesada. 
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Gráfico 16. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada sem inclinação nos 59 militares do sexo masculino. As linhas verticais 
indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, pesada e muito pesada. 
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Gráfico 17. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada com 5% inclinação nos 59 militares do sexo masculino. As linhas 
verticais indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, pesada e muito pesada. 
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Gráfico 18. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada com 7,5% inclinação nos 59 militares do sexo masculino. As linhas 
verticais indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, pesada e muito pesada. 
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Gráfico 19. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada com 10% inclinação nos 59 militares do sexo masculino. As linhas 
verticais indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, pesada e muito pesada. 
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Gráfico 20. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada com o transporte de 15 kg de peso nos 59 militares do sexo masculino. 
As linhas verticais indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, pesada e 
muito pesada. 
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Gráfico 21. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada com o transporte de 30 kg de peso nos 59 militares do sexo masculino. 
As linhas verticais indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, pesada e 
muito pesada. 
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Gráfico 22. Relação entre a razão da atividade física (RAF = gasto energético / taxa 
metabólica basal) e o percentual da frequência cardíaca de reserva (%FCres) durante os 
estágios da caminhada com o transporte de 15 e 30 kg de peso nos 59 militares do sexo 
masculino. As linhas verticais indicam os pontos de corte para intensidade leve, moderada, 
pesada e muito pesada. 
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10. ANEXOS 
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