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SOUZA, Bruno Trassi Fernandes Silva de Souza. Análise de marcadores fisiológicos de 

militares do Exército Brasileiro durante marcha de 12 km em terreno variado sob diferentes 

configurações de transporte de carga. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação 

Física). Escola de Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2018.  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Para bem desempenhar suas missões constitucionais, o Exército Brasileiro 

(EB) se adestra continuamente, realizando, dentre outras atividades, as marchas à pé. Os diversos 

estudos que analisaram os efeitos fisiológicos dessa atividade encontraram divergências nos 

resultados, além de terem sido realizados em laboratórios ou em locais que não reproduzem o 

terreno, clima, equipamento e carga transportada pelo militar do EB. Entender os efeitos 

fisiológicos da marcha à pé em diferentes funções dentro da fração auxiliará na elaboração de um 

plano de treinamento mais específico ao combatente. Dessa forma, esse trabalho tem por 

objetivo identificar as diferenças nas variáveis de freqüência cardíaca, lactato sanguíneo e 

percepção subjetiva de esforço das funções de Esclarecedor e Atirador da Metralhadora MAG 

durante uma marcha de 12 km realizada em terreno variado. MÉTODOS: 30 militares 

voluntários, entre tenentes e capitães não aperfeiçoados do EB, do sexo masculino, idade = 26,50 

(25,00 – 28,00) anos foram aleatoriamente alocados em dois grupos: Esclarecedor e Atirador de 

MAG. Realizaram marcha à pé de 12 km, dividida em três etapas de 4 km, conforme manual do 

EB. Foram obtidos dados de frequência cardíaca média, variação da frequência cardíaca, média 

da percepção subjetiva de esforço e variação de lactato sanguíneo. Os grupos foram comparados 

pelo teste T de Student ou Mann Whitney, segundo a distribuição de cada variável (SPSS, p < 

0,05). RESULTADOS: Foi constatado valores significativamente maiores de freqüência 

cardíaca média (122 vs. 110bpm) e variação da freqüência cardíaca (80 vs. 60bpm) para o grupo 

Atirador de MAG, entretanto, não houve diferença significativa para variação de lactato e média 

da percepção subjetiva de esforço entre os grupos. CONCLUSÃO: Realizar a atividade militar 

de marcha à pé na função de Atirador de MAG promove maior estresse cardiovascular quando 

comparado à função de Esclarecedor. 

 

 

Palavras-chave: caminhada; frequência cardíaca; militares; suporte de carga. 
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SOUZA, Bruno Trassi Fernandes Silva de Souza, Analysis of physiological markers of military 

personnel of the Brazilian Army during a 12 km walking march on varied terrain under different 

load transport configurations. Course Conclusion Paper (BS in Physical Education). Physical 

Education College of Brazilian Army. Rio de Janeiro – RJ, 2018.  

 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In order to carry out its constitutional missions, the Brazilian Army (BA) 

trains continuously, performing, among other activities, walking marches . The studies that 

analyzed the physiological effects of this activity found differences between the results, besides 

having been carried out in laboratories or in places that do not reproduce the terrain, climate, 

equipment and the load carried by the military of the BA. Understanding the physiological 

effects of walking on different functions within the elements of command will assist in the 

elaboration of a more specific physical training program for the combatant. The objective of this 

study was to identify the differences in heart rate, blood lactate and rating of perceived exertion 

of the Rifleman and Automatic Rifleman functions during a 12 km walking march on varied 

terrain. METHODS: 30 military volunteers, between lieutenants and captains of the BA, male, 

age = 26.50 (25.00 - 28.00) years were randomly allocated into two groups:the Rifleman and 

Automatic Rifleman. They performed a 12 km walking march, divided in three stages of 4 km, 

according to the BA manual. Data from mean heart rate, heart rate variation, mean rating of 

perceived exertion and blood lactate variation were obtained. The groups were compared by the 

Student's T or Mann Whitney test, according to the distribution of each variable (SPSS, p <0.05). 

RESULTS: Values of mean heart rate (122 vs. 110bpm) and heart rate variation (80 vs. 60bpm) 

for the Automatic Rifleman group were significantly higher, however, there was no significant 

difference for lactate variation and mean rating of perceived exertion between groups. 

CONCLUSION: Perform load carriage walking as a Automatic Rifleman promotes greater 

cardiovascular wear when compared to the Rifleman function. 

 

 

 

 

Key words: heart rate; military personnel; walking; weight-bearing.   
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INTRODUÇÃO 

 

As Forças Armadas (FA) têm por missão a defesa da Pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem 1. O Exército, como Força Terrestre, desempenha uma série de 

atividades orientadas segundo as missões das FA e, para tanto, se organiza e se adestra de forma 

a bem cumprir aquilo que lhe é esperado fazer. Isso exige do militar um preparo físico constante, 

pois muitas vezes ele se encontrará em situações extremas onde terá que suportar condições de 

fadiga acima dos parâmetros demandados para o restante da população. Dentre essas atividades, 

a marcha à pé se destaca. 

As marchas à pé se caracterizam como um movimento terrestre realizado por uma força, 

sob determinadas condições técnicas, táticas ou administrativas, utilizando seus próprios meios 

ou outros, sob seu controle 2. Elas são bastante frequentes, tendo em vista que muitas vezes 

existe a impossibilidade de se deslocar por outros meios, devido a fatores geográficos (presença 

de estradas, rios, elevações desfavoráveis ao trânsito de viatura), táticos (sigilo, segurança, 

camuflagem), ausência de transporte motorizado disponível, deslocamentos curtos, atividades de 

instrução ou treinamento físico ³.  

Militares que passam pela experiência de marchar à pé compondo um pelotão percebem 

que existem funções mais desgastantes devido ao peso transportando, estando os pertencentes a 

tais funções muitas vezes no final da coluna de marcha. São de grande importância para a 

organização tática do pelotão as funções de “esclarecedor”, por ser a mais básica, exercida por 

cerca de 40% de um pelotão, e que transporta armamentos e materiais mais leves; e de “atirador 

da metralhadora MAG”, pela grande importância tática na fração em virtude do poder de fogo do 

armamento.   

Dessa forma, os efeitos fisiológicos e a quantificação do nível de esforço de marchas de 

longa distância com diferentes cargas começaram a ser estudados, a partir de quantificação do 

consumo de oxigênio 4-8, da potência máxima obtida em um dado teste6, além da coleta do nível 

lactato sanguíneo periférico, frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço (escala de 

Borg e escala modificada de Borg). O lactato e a frequência cardíaca atuam como respostas 

fisiológicas da atividade física e a percepção subjetiva de esforço é uma forma de mensurar 

como o indivíduo está percebendo uma dada atividade, sendo que quanto maior o índice dessas 

variáveis maior o esforço físico para se realizar determinado trabalho. Dessa forma, através de 

tais variáveis se consegue comparar as intensidades de uma marcha com diferentes cargas, com 

alto grau de validade externa do estudo, uma vez que elas permitem avaliar os efeitos 

fisiológicos com praticidade e durante a exposição real da atividade investigada.  
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Apesar dos primeiros estudos nessa temática não serem recentes 4,9, os comportamentos 

das variáveis fisiológicas supracitadas ainda apresentam certa divergência. Fagundes et al.5 não 

encontraram diferenças relevantes da freqüência cardíaca (FC) e da percepção subjetiva de 

esforço (PSE) ao variar a carga de 0% a 15% da massa corporal tanto em um teste de esforço 

máximo quanto em um teste a 90% do limiar ventilatório. Phillips et al.6 também não 

encontraram variações expressivas da FC em um teste máximo (sem carga: 189 bpm; com carga: 

187 bpm) ao comparar  um teste de esforço pelo protocolo de Balke modificado sem carga e com 

carga de 25 kg, apesar da carga máxima de trabalho ter sido influenciada. Faghy et al.10 não 

encontraram diferenças significantes no valor de lactato ao comparar um teste submáximo em 

esteira por 60 minutos, variando as cargas de 0 kg à 20 kg. 

Outros estudos, entretanto, alcançaram resultados diferentes. Grenier et al.11 

identificaram uma variação significativa de FC média (91 bpm à 139 bpm) dependendo da carga 

(23 kg ou 47 kg)  e da variação positiva de altitude do percurso da marcha de 15km (240 m e 570 

m). A velocidade da marcha também interfere na FC (protocolo de Harbor modificado), 

aumentando de acordo com a velocidade e a carga (sem carga: 88,7 bpm à 3,5 km/h, 94,8 bpm à 

4,5 km/h; carga de 40 kg: 114,4 bpm a 3,5 km/h, 127 bpm a 4,5 km/h)7.  

Além dessa falta de consistência nos achados, os estudos, em sua maioria, realizaram 

testes em laboratório5-8 ou em locais externos que não reproduzem com exatidão a realidade 

enfrentada por um militar do Exército Brasileiro11,12, tendo em vista os fatores terreno, clima, 

equipamento e carga transportada. 

Conhecer as diferenças dos efeitos fisiológicos em cada uma das funções de um pelotão 

servirá como uma ferramenta a mais para desenvolver um plano de treinamento diferenciado 

para cada uma, buscando desenvolver no militar um condicionado físico coerente com o esforço 

que lhe será exigido nas atividades de marcha. 

Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo identificar as diferenças nas variáveis de 

freqüência cardíaca, lactato sanguíneo e percepção subjetiva de esforço das funções de 

Esclarecedor e Atirador da Metralhadora MAG durante uma marcha de 12 quilômetros realizada 

em terreno variado. 

 

 

 



7 
 

MÉTODOS  

 

Tipo de pesquisa  

Foi realizado um estudo experimental no qual militares de uma organização militar foram 

aleatoriamente alocados em dois grupos para a realização da marcha de 12km: esclarecedor 

(ESCL), utilizando armamento mais leve, constituindo o grupo controle, ou Atirador de MAG 

(AtMAG), utilizando arma mais pesada. 

Esse estudo está inserido em um projeto de pesquisa mais abrangente intitulado “Efeito 

da marcha de longa distância com equipamento individual e armamentos de dotação no controle 

e alinhamento postural de militares do Pelotão de Fuzileiros do Exército Brasileiro”, tendo como 

instituições responsáveis a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) e Escola de 

Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ). O 

referido projeto foi aprovado pelo sistema CEP/CONEP, com o número de registro CAAE: 

83493618.1.0000.5235. 

 

Amostra  

A amostra foi composta por 30 militares voluntários, entre tenentes e capitães não 

aperfeiçoados do Exército Brasileiro, servindo na guarnição militar do Rio de Janeiro (RJ). 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: militares voluntários, do sexo masculino, 

entre cinco e doze anos de tempo de serviço, menção mínima “Bom” (B) no Teste de Aptidão 

Física (TAF) do EB e idade entre 22 e 30 anos. Foram excluídos do estudo os militares que 

estavam saindo de serviço de escala, com problema ortopédico, reumatológico, respiratório, 

neurológico, com dor musculoesquelética aguda ou crônica ou que fizessem uso de medicamento 

que pudesse alterar os sistemas visual e vestibular. As informações de saúde foram coletadas por 

autorrelato do participante e confirmadas junto à Seção de Saúde da Escola de Educação Física 

do Exército (EsEFEx). 

Todos os voluntários preencheram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional da Saúde 

(Apêndice 1).  

 

Materiais e Instrumentos: 

Para avaliação da frequência cardíaca utilizaram-se frequencímetros V800 (Polar, 

Kempele, Finlândia), um para cada executante da marcha. Além do software de registro de dados 

desses instrumentos (Polar Flow), a frequência cardíaca foi anotada em uma ficha na área de 

coleta por dois controladores no circuito. 
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Mensurou-se o lactato através da análise de amostra de sangue periférico utilizando 

monitor para medição de Glicose, Colesterol, Triglicerídeos e Lactato Accutrend Plus (Roche, 

Amadora, Portugal). 

A Percepção Subjetiva de Esforço foi avaliada pela Escala de Relações de Categorias de 

Borg (Escala de Borg modificada), dividida em níveis de zero à dez, cuja modificação tem o 

objetivo de simplificar as mensurações e melhorá-las nos pontos mais extremos da escala13, com 

instrução prévia para os participantes da pesquisa e relembrada durante os momentos de coleta. 

As medições de estatura foram realizadas com um estadiômetro modelo Professional 

Sanny (American Medical do Brasil Ltda, São Bernardo do Campo, Brasil). A Massa Corporal 

Total (MCT), com equipamento, bem como o peso dos equipamentos (equipamento individual 

de combate, mochila, capacete e armamento) foram obtidos com balança digital modelo 876 

(Seca, Hamburgo, Alemanha). 

Para a realização da marcha a amostra foi equipada dos seguintes itens: equipamento 

individual de combate (EIC), composto por cinto, suspensório e dois cantis de 1 litro plenos de 

água; capacete; mochila de grande capacidade e; armamento, sendo simulacro de fuzil (4,7 kg) 

para o esclarecedor e simulacro de metralhadora MAG (10,8 kg) para o atirador de metralhadora 

MAG (Apêndices 2 e 3). 

 

Procedimentos: 

A marcha foi realizada no interior das instalações do Centro de Capacitação Física do 

Exército (CCFEx) e da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), situado no bairro da 

Urca, Rio de Janeiro – RJ. Utilizou-se o Laboratório de Biociências da EsEFEx (LaBio-

EsEFEx), dotado dos materiais essenciais à pesquisa, e as vias de circulação do CCFEx. Foram 

coletados três voluntários por dia, entre 17:00h e 22:00h. A marcha de 12km foi realizada 

segundo o manual3, dividida em três etapas de 4 km, com duração de três horas no total. A 

primeira foi realizada em 45 minutos seguida de intervalo de 15 minutos. A segunda e terceira 

etapas foram concluídas em 50 minutos cada, com intervalo de 10 minutos entre elas3. 

Os 12 km foram realizados em um circuito de 1 km, no qual o ponto de partida foi o 

mesmo da chegada. Houve dois controladores de velocidade, distantes cerca de 500 metros um 

do outro, com a função de fiscalizar a velocidade média de 5,3 km/h para os primeiros 4 km e 

4,8 km/h para o restante do percurso. 

Para o desenvolvimento da coleta, os voluntários se apresentaram meia hora antes do 

início da marcha no LaBio-EsEFEx. Nesse momento, preencheram a Anamnese (Apêndice 4) e o 

TCLE. Realizaram-se as coletas de massa corporal (sem coturno e sem equipamento, com 

coturno e equipamento), massa do equipamento, lactato pré esforço e freqüência cardíaca de 
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repouso (Apêndice 5). Em seguida, foi realizado o sorteio da função que cada um iria 

desempenhar, Esclarecedor ou Atirador da MAG (Apêndice 6), e uma orientação sobre a 

sequência das atividades, do percurso a ser percorrido (Apêndice 7)  e das normas de segurança. 

Antes da execução da atividade, todos os executantes se alimentaram com uma barra de cereais 

contendo 79 quilocalorias e se hidrataram com no mínimo 200 mililitros de água. Cada 

voluntário realizou o trajeto isoladamente e para tanto iniciaram o percurso em intervalos de 

cerca de 20 minutos. Durante os intervalos da marcha, estiveram autorizados a retirar a mochila, 

se alimentar com uma barra de cereais e se hidratar novamente. A freqüência cardíaca foi 

registrada continuamente e a percepção subjetiva de esforço anotada em cada intervalo, na 

passagem pelos controladores (durante a marcha) e no final da marcha (Apêndices 8 e 9). O 

lactato foi medido antes e após à marcha de 12 km. 

 

Análise de Dados  

As variáveis desfecho foram: frequência cardíaca média (FC média total (dos 12km 

excluindo o período dos intervalos);  variação total de frequência cardíaca (Variação total de FC, 

identificando o valor máximo alcançado em relação aos valores de repouso); variação de lactato 

(pós marcha – pré marcha); média da percepção subjetiva de esforço em relação aos 12km 

(PSEmédiototal) 

Para a análise estatística foi realizada a comparação dos valores das variáveis desfecho 

entre o grupo de esclarecedores e de atiradores de MAG. Para tanto, empregou-se o teste de 

Shapiro-Wilk para determinar a aderência à normalidade. Conforme o resultado do teste, foi 

realizado o teste T de Student para amostras independentes para a FC média total, por se tratar de 

dados paramétricos e o teste U de Mann-Whitney para a Variação total de FC, Variação de 

lactato e PSEmédiototal, por serem dados não paramétricos. Para os dados de caracterização da 

amostra foi utilizado o teste T de Student para amostras independentes, exceto para a 

comparação dos dados de prevalência de menção do TAF, na qual foi utilizado o teste do qui 

quadrado. Os dados estão descritos como mediana (1º quartil – 3º quartil). O nível de 

significância adotado no presente estudo é de α = 0,05, e as análises foram realizadas no 

programa SPSS (versão 13.0). 
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RESULTADOS 

 

Os dados de caracterização da amostra estão expostos na Tabela 01. O resultado do Teste 

T para amostras independentes (idade p = 1,00, MCT p = 0,956, altura p = 0,703) demonstrou 

que não há diferença significativa para as variáveis de caracterização. O teste do qui quadrado 

para verificar a distribuição das menções do TAF obteve como resultado p = 0,71, indicando que 

também não há diferença significativa entre os grupos. 

Tabela 01: Caracterização da amostra estudada. 

 Amostra total Grupo ESCL Grupo AtMAG 

Idade (anos) 27,00 (25,00 – 28,00) 27,00 (25,00 – 28,00) 26,00 (25,00 – 29,00) 

MCT (kg) 79,72 (73,96 - 85,88) 79,05 (74,15 – 85,85)  80,00 (69,55 – 86,00) 

Estatura (m) 1,77(1,71 – 1,82) 1,79 (1,70 – 1,87) 1,77 (1,71 – 1,81) 

Menções TAF E - 46,7% 

MB - 20,0% 

B - 33,3% 

E – 53,3%; 

MB - 20,0%  

B – 26,7% 

E – 40,0%; 

MB - 20,0% 

 B – 40,0% 

MCT = Massa Corporal total, ESCL = Esclarecedor, AtMAG = Atirador de MAG, E= Excelente, MB = 

Muito bom, B = Bom.  

Para os dados de FC média total e Variação total de FC, foram utilizados um total de 26 

das 30 amostras coletadas, devido a perda de quatro amostras por problemas operacionais dos 

frequencímetros. 

 Considerando a amostra como um todo, foram obtidos os seguintes resultados: FC média 

total = 117,19 (110,24 -  123,91) bpm; Variação total de FC =  75,00 (59,75 -  81,25 ) bpm; 

Variação de lactato =  -0,35 (-0,83 -  0,30)mmol/L; PSEmédiototal =  2,38 (2,03 -  3,21). As 

comparações entre os grupos revelaram diferença estatisticamente significativa para as variáveis 

FC média total (p < 0,0002, Figura 1) e Variação total de FC (p = 0,002, Figura 2). Não houve 

diferença para as variáveis Variação de lactato (p = 0,983, Figura 3) e para PSEmédiototal (p = 

0,065, Figura 4). 
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Figura 1: FC média total dos grupos Esclaredor (ESCL) e Atirador de 

MAG (AtMAG), p < 0,0002, teste t para amostras independentes. 

 

 

 

Figura 2: Variação total de FC dos grupos Esclarecedor (ESCL) e 

Atirador de MAG (AtMAG), p = 0,002, teste de Mann Whitney. 
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Figura 3: Variação de lactato total dos grupos de Esclarecedor (ESCL) 

e Atirador de MAG (AtMAG), p = 0,983, teste de Mann Whitney. 

 

 

 

Figura 04: PSE médio total dos grupos de Esclarecedor (ESCL) e 

Atiradore de MAG (AtMAG), p = 0,065, teste de Mann Whitney. 
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DISCUSSÃO 

 

Esse trabalho teve por teve por objetivo identificar as diferenças nas variáveis de 

freqüência cardíaca, lactato sanguíneo e percepção subjetiva de esforço das funções de 

Esclarecedor e Atirador da Metralhadora MAG durante uma marcha de 12 quilômetros realizada 

em terreno variado. Os resultados obtidos no presente estudo indicam que militares em funções 

que exigem o transporte de carga mais pesada sofrem maior estresse cardiovascular, com 

maiores valores para FC média total e Variação total de FC. 

Ao se analisar a variação da frequência cardíaca máxima total em relação aos valores pré 

marcha (repouso), os resultados se comportam da mesma forma que a FC média total, indicando 

que houve maior exigência do sistema cardiovascular para aqueles militares que transportaram 

carga maior, onde o grupo ESCL atingiu Variação total de FC = 60  bpm, e o grupo AtMAG 

obteve Variação total de FC = 80 bpm. Grenier et al11 encontrou variação de 81 bpm ao realizar 

marcha de ida  de 4h para missão simulada de combate e 69 bpm durante marcha de 3h após 

missão simulada de combate, transportando peso total de 43 kg, encontrando certa semelhança 

com os dados encontrados com o grupo AtMAG, que transportava carga com peso similar. 

A maior exigência cardiovascular demonstrada nos parágrafos acima pode ser explicada 

pelo fato da atividade física aumentar a necessidade energética do organismo e dessa forma 

ocorrem diversas respostas fisiológicas para suprir a nova demanda metabólica14 .Em atividades 

cíclicas como a marcha há o aumento da atividade  nervosa simpática15 e  em consequência a 

frequência cardíaca (FC), o volume sistólico (VS) e o débito cardíaco (DC)16. Conforme Forjaz e 

Tinucci15, as respostas são tanto maiores quanto maior for a intensidade do exercício, mas não se 

alteram com a duração do exercício, caso ele seja realizado numa intensidade inferior ao limiar 

anaeróbio.  Dessa forma, para suportar e se locomover com o peso adicional da MAG , exige - se 

maior DC, que  pode ser alcançado através de maior FC e VS, explicando o porquê do grupo 

AtMAG obter resultados significativamente maiores.  

Tais resultados estão em conformidade com Quesada et al9 que identificaram que cada 

incremento de 15% resultou em um aumento proporcional no custo metabólico de 

aproximadamente 5% a 6% ao realizar marcha de 40 minutos em esteira, entretanto, divergindo 

de Fagundes et al.5 que não encontrou diferença significativa ao realizar teste de esforço 

submáximo em esteira com cargas variando de 0% à 15% da massa corporal. Já Phillips et al.6 

não identificou diferença significativa na FCmédia entre grupos transportando 0 kg e 25 kg,  ao 

realizar estudo utilizando a esteira ergométrica ao invés do terreno aberto. 
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Diferentemente dos resultados de FC média total e Variação total de FC, os dados 

amostrais de Lactato indicam que a diferença de peso entre os grupos não altera 

significativamente o volume de lactato sanguíneo, pois o grupo ESCL  apresentou Variação de 

lactato = -0,4  mmol/L e o grupo AtMAG atingiu Variação de lactato = -0,3 mmol/L, estando em 

concordância com Faghy et al.10, que também não encontraram diferenças significativas para o 

valor de lactato. A provável causa para esse resultado deve-se ao fato de ambos os grupos 

realizarem uma atividade aeróbia de longa duração, com predominância do sistema oxidativo, 

resultando em pequena concentração de lactato produzido pelo musculo. Além disso, por exigir 

maior DC e provocar aumento da FC, aumenta-se a quantidade de sangue circulante no sistema 

circulatório promovendo uma remoção mais célere do lactato na musculatura e seu respectivo 

transporte para o fígado onde será convertido em glicose.  

Já os resultados de Percepção Subjetiva de Esforço demonstraram que não houve 

diferença significativa entre as amostras, entretanto o valor de p limítrofe (0,065) mostra uma 

tendência de maior PSE em militares que transportaram cargas mais pesadas. Importante 

observar que no estudo as amostras transportaram cargas absolutas, o que pode ter interferido nas 

diferenças dos valores de PSE coletados. Os resultados estão de acordo com os estudos de 

Fagundes et al.5 que também não encontraram diferenças significativas de PSE para cargas 

variando de 0% à 15% da massa corporal, entretanto, Quesada et al9 identificou aumento 

significativo de PSE para cargas com 30% da massa corporal em relação à cargas de 0% e 15% , 

o que possivelmente indica aumento da PSE com o aumento do peso, a partir de 30% da massa 

corporal. 

O estudo apresenta como limitações a reduzida quantidade de amostra, devido a baixa 

disponibilidade de voluntários que estivessem fora dos critérios de exclusão, a análise de lactato 

apenas pré e pós marcha por limitações de material necessário à coleta e fardamento diferente do 

normalmente utilizado, em virtude de uma das pesquisas do projeto de pesquisa envolver 

avaliação postural por fotogrametria. Como pontos fortes, podemos elencar a marcha realizada 

em terreno variado, onde a irregularidade do percurso e as condições climáticas externas 

permitem maior validade externa à pesquisa e o uso dos equipamentos fornecidos pela cadeia de 

suprimento do Exército Brasileiro, os quais permitem reproduzir as mesmas condições de 

transporte de carga pelas quais passa um militar do corpo de tropa em operações reais, 

principalmente no que tange a distribuição do peso, equilíbrio e conforto, entretanto, o coturno 

utilizado era do próprio militar, para garantir maior conforto e evitar possíveis lesões nos pés  
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados no presente estudo indicam que, ao realizar a atividade de 

marcha à pé, militares que exercem a função de Atirador da MAG têm estresse cardiovascular 

significativamente maior que aqueles na função de Esclarecedor, possivelmente por 

transportarem carga absoluta maior. 

 Ainda foi observado que a Percepção Subjetiva de Esforço e Variação do Volume de 

Lactato Sanguíneo não apresentaram diferença significativa entre as funções exercidas na 

marcha à pé. 

Dessa forma, para que o militar esteja melhor preparado às atividades de marcha à pé, 

sugere-se o enfoque no treinamento aeróbico em militares que exercerão a função de Atiradores 

da MAG, visando melhor preparo do sistema cardiovascular face às exigências da marcha 

associada à carga transportada. 
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APÊNDICE 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

PREZADO PARTICIPANTE, 

O SENHOR ESTA SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR DA PESQUISA “EFEITO DA MARCHA DE LONGA DISTÂNCIA COM EQUIPAMENTO 

INDIVIDUAL E ARMAMENTOS DE DOTAÇÃO NO CONTROLE E ALINHAMENTO POSTURAL DE MILITARES DO PELOTÃO DE 

FUZILEIROS DO EXÉRCITO BRASILEIRO” DESENVOLVIDA POR RICARDO ALEXANDRE FALCÃO E SOB A ORIENTAÇÃO DOS PROFESSORES 

LUIS AURELIANO IMBIRIBA E MÍRIAM RAQUEL MEIRA MAINENTI. 
JUSTIFICATIVA: AS CONCLUSÕES DA ANÁLISE DESTE ESTUDO POSSIBILITARÃO IDENTIFICAR E COMPARAR AS MODIFICAÇÕES NO 

ALINHAMENTO E NO CONTROLE POSTURAL ADVINDAS DO SUPORTE E DO ESFORÇO PROLONGADO DE MARCHA, UTILIZANDO CINCO 

DIFERENTES CONDIÇÕES DE CARGA, PREVISTAS EM FUNÇÕES ORGÂNICAS DO PELOTÃO DE FUZILEIROS. DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, OS 

MILITARES ENCARREGADOS PELO TREINAMENTO FÍSICO MILITAR SUSTENTARÃO EMBASAMENTO CIENTÍFICO PARA O PLANEJAMENTO E 

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS VOLTADOS À PREVENÇÃO DE LESÕES E AO FORTALECIMENTO DOS PROVÁVEIS GRUPOS MUSCULARES 

RECRUTADOS POR ESSA ATIVIDADE. 
OBJETIVOS: AVALIAR A INFLUÊNCIA DA MARCHA DE 12KM, EM TERRENO VARIADO, UTILIZANDO O EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE COMBATE 

(EIC) SOMADO AOS ARMAMENTOS DE DOTAÇÃO, DE CINCO DIFERENTES FUNÇÕES ORGÂNICAS DO PEL FUZ, NO CONTROLE E NO 

ALINHAMENTO POSTURAL DOS SOLDADOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 
PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: A PESQUISA APENAS SE INICIARÁ APÓS A AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA E FRENTE A 

AUTORIZAÇÃO DO COMANDO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). OS MILITARES SERÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR DO PROJETO, SENDO 

CLARO QUE A PARTICIPAÇÃO É COMPLETAMENTE VOLUNTÁRIA. AS AVALIAÇÕES SÃO INDIVIDUAIS E OS DADOS SERÃO COMPUTADOS PARA A 

PESQUISA SOMENTE COMA ASSINATURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTES. TODAS AS ATIVIDADES 

SERÃO REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA OM. AS AVALIAÇÕES SERÃO MARCADAS COM ANTECEDÊNCIA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO 

DE OBRIGAÇÕES DA OM. DE MANEIRA SUCINTA, VOCÊ SERÁ SUBMETIDO A 06 AVALIAÇÕES DE EQUILÍBRIO, SOBRE UMA PLATAFORMA DE 

FORÇA, SERÁ FOTOGRAFADO EM 02 DIFERENTES MOMENTOS E REALIZARÁ UMA MARCHA DE 12KM, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E 

ARMAMENTOS DE DOTAÇÃO DO PEL FUZ, TUDO DENTRO DAS NORMAS E PADRÕES DOS REGULAMENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 
DESCONFORTO E POSSÍVEIS RISCOS ASSOCIADOS À PESQUISA: AO PARTICIPAR DESTA PESQUISA VOCÊ ESTA SUJEITO A ALGUNS RISCOS DE 

LESÃO E A FADIGA MUSCULAR E PSICOLÓGICA, PROPORCIONADOS PELO PESO DOS MATERIAIS E DA MARCHA PROLONGADA. PORÉM, CABE 

RESSALTAR QUE A ATIVIDADE EM QUESTÃO CONSTA NO PROGRAMA-PADRÃO DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO(COTER, 2013, P.6-36), DE CARÁTER ANUAL E DE OBRIGATÓRIA EXECUÇÃO, ESTANDO DESSA MANEIRA AMPARADOS 

JUDICIALMENTE EM CASOS DE DANOS OU LESÕES. DESTACA-SE TAMBÉM, QUE NO LOCAL DA PESQUISA, EXISTE UMA SEÇÃO DE SAÚDE COM 

MÉDICO DE PLANTÃO PARA O PRONTO ATENDIMENTO, CASO NECESSÁRIO. 
BENEFÍCIOS DA PESQUISA: VOCÊ ESTARÁ COLABORANDO PARA O APRIMORAMENTO DA DOUTRINA DE TREINAMENTO FÍSICO ESPECÍFICO 

PARA O TRANSPORTE DE CARGA E NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOSE ARMAMENTOS QUE GARANTAM MAIOR EQUILÍBRIO E 

CONFORTO E QUE ELEVEM O NÍVEL DE OPERACIONALIDADE DO SOLDADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 
ESCLARECIMENTOS E DIREITOS: VOCÊ NÃO ARCARÁ COM NENHUMA DESPESA, BEM COMO NÃO RECEBERÁ NENHUMA VANTAGEM 

FINANCEIRA. EM QUALQUER MOMENTO VOCÊ PODERÁ OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE TODOS OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA 

PESQUISA E NAS FORMAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. TEM TAMBÉM, A LIBERDADE E O DIREITO DE RECUSAR SUA PARTICIPAÇÃO OU 

RETIRAR SEU CONSENTIMENTO EM QUALQUER FASE DA PESQUISA, BASTANDO ENTRAR EM CONTATO COM O PESQUISADOR. CASO VOCÊ 

TENHA ALGUMA RECLAMAÇÃO OU QUEIRA DENUNCIAR QUALQUER ABUSO OU IMPROBIDADE DESTA PESQUISA, LIGUE PARA O COMITÊ DE 

ÉTICA E PESQUISA DA UNISUAM, NO NÚMERO 3882-9797 (RAMAL 1015) 
CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS: A SUA IDENTIDADE E DE TODOS OS VOLUNTÁRIOS SERÃO MANTIDAS EM TOTAL SIGILO 

POR TEMPO INDETERMINADO. OS RESULTADOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS NA PESQUISA SERÃO ANALISADOS E ALOCADOS EM 

TABELAS, FIGURAS OU GRÁFICOS E DIVULGADOS EM PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, PERIÓDICO CIENTÍFICO OU OUTRA FORMA DE DIVULGAÇÃO 

QUE PROPICIE O REPASSE DOS CONHECIMENTOS PARA A SOCIEDADE E PARA AUTORIDADES NORMATIVAS EM SAÚDE NACIONAIS OU 

INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS/LEIS LEGAIS REGULATÓRIAS DE PROTEÇÃO NACIONAL OU INTERNACIONAL. 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 
Eu, ___________________________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
________________________ expedida pelo Órgão _____________, por me considerar devidamente informado e 
esclarecido sobre o conteúdo deste termo e da pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu 
consentimento para inclusão, como sujeito da pesquisa. Declaro, também, que recebi uma cópia deste documento 
por mim assinado. 
 
 
 
 
 
 
 

Contato do Pesquisador: (21) 98269-8789  ou ricfal9@gmail.com 

______________________     ___ /___ / 2018 
Assinatura de Testemunha              Data 

 

_____________________________     ___ /___ / 2018 
Assinatura do Pesquisador Principal           Data 

 
_______________________________     ___ /___ / 2018 
Assinatura do Participante Voluntário   Data 
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APÊNDICE 2 

 

Funções orgânicas do Pelotão de Fuzileiros do Exército Brasileiro 

 

FUNÇÕES ARMAMENTOS 
EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE 

COMBATE (EIC) 

Atirador da 

Metralhadora 

(At Mtr) 

 Metralhadora 

 Pistola 9mm 

 Coturno e meias verdes 

 Uniforme: short azul e camiseta camuflada 

 Conjunto cinto e suspensório 

 02 Cantis, de 1litro, plenos com água 

 Capacete balístico 

 Correia da metralhadora 

 Mochila grande capacidade com 15kg 

Esclarecedor  Fuzil 7,62mm  Coturno e meias verdes 

 Uniforme: short azul e camiseta camuflada 

 Conjunto cinto e suspensório 

 02 Cantis, de 1litro, plenos com água 

 Capacete balístico 

 Correia do fuzil 

 Mochila grande capacidade com 15kg 

Adaptado de COTER (2009) e COTER (2014). 
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APÊNDICE 3 

 

Imagens dos Armamentos, Equipamentos Individual de Combate (EIC) 

 

Descrição do 

material 

Imagem do material 

Metralhadora 

 

Fonte: http://fullmetaljacketbr.blogspot.com.br/2016/02/fn-mag-

metralhadora-em-defesa-do-mundo.html 

Fuzil 7,62mm 

 

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,ERT198275-

17773,00.html 

Porta cantil e cantil 

com capacidade 

máxima de 1 litro.  

Fonte: http://operacionalmilitar.com.br/porta-cantil-isolante-
termico.html 

 

Cinto 

 

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680814463-cinturo-
tatico-na-cinto-combate-operacional-militar-nylon-_JM 
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Suspensório 

 

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-746958001-conjunto-
padro-e-b-suspensorio-militar-cinto-n-a-_JM 

Mochila média 

capacidade 

 

Fonte: http://www.americataticoaventura.com.br/mochila-de-combate-
grande-capacidade-exercito-verde-preta 

Correia para fuzil 

 

Fonte: http://www.elitecomandos.com.br/2011/produto.php?cod=163 

Corda 03m  

Fonte: http://www.asaartigosmilitares.com.br/acampamento/cabo-

solteiro-4-metros-verde-oliva-ou-preto-.phtml 

Capacete balístico 

 

Fonte: http://www.everychina.com/m-level-iiia-ballistic-helmet 
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Coturno de 
fabricação nacional 
específico para 
tropas militares 

 

Fonte: http://www.coturnoecia.com/Coturno-Atalaia-Special-Force-sem-
ziper/prod-208274/ 

Camiseta camuflada 

 

Fonte: http://www.domilitar.com.br/br/22-camiseta-camuflada-
malwee.html 

Shorte verde 

 

Fonte: https://www.casulos.com/produto/view/id/90/calcao-tfm-para-

cabo-e-soldado---short-militar.html 
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APÊNDICE 4 

Protocolo de Anamnese 
1. Dados Pessoais 

Nome: Data: 

Idade: Altura: 

Tempo de Serviço: Peso: 

Menção no último TAF: 
Membro 

Dominante: 
 

Email: Celular: 

2. Dados Clínicos Atuais 

a. Sente algum tipo de dor no corpo? Onde? Há quanto tempo? 

Resposta: 

 

 

b. Há algo em sua postura que te incomoda? O quê? 

Resposta: 

 

3. Dados Clínicos Pregressos 

a. Você teve algum problema ortopédico, reumatológico, neurológico ou respiratório? Qual? 

Resposta: 

 

 

b. Utiliza algum medicamento atualmente? Qual? 

Resposta: 

 

 

c. Tirou serviço de escala nas últimas 24 horas? 

Resposta: 

 

 

4.Obsersrvações: ___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 

 

FICHA DE CONTROLE – MARCHA 12 KM 

DATA:_______________                        

P/G:_____________  NOME:_________________________ NR FREQUENCÍMETRO:________ 

FUNÇÃO DESEMPENHADA NA MARCHA:____________________________________________ 

ATIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS NO DIA:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

HORAS DE SONO:__________     HORA SAÍDA:__________     HORA CHEGADA:_____________ 

Idade 
Menção 1º 

TAF 

Peso corporal 

s/coturno 

Peso corporal 

c/coturno 

Alt s/ coturno 

em metros 

Alt c/ coturno em 

metros 

  

 

 
 

    

Peso 

adicional 

Mochila em 

kg 

Fardo aberto 

em kg 

Capacete 

em kg 

Armamento 

em kg 

Coturno 

em kg 

Peso total 

em kg 

  

 

 
 

     

Distância 
Frequência Cardíaca 

(bpm) 
Lactato 

Esforço percebido 

(0 a 10) 

Pré marcha    

4 km    

8 km    

Final da marcha    

 

  OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6 

Randomização das condições de carga 

 

Condição A Esclarecedor 

Condição B Metralhadora MAG 

 

Sequência 1 A/A/B 

Sequência 2 A/B/A 

Sequência 3 B/A/A 

Sequência 4 B/B/A 

Sequência 5 B/A/B 

Sequência 6 A/B/B 

Sequência 7 B/A/A 

Sequência 8 A/B/B 

Sequência 9 B/A/B 

Sequência 10 A/B/A 
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APÊNDICE 7 

Percurso da marcha 

 

Percurso METRAGEM 

 950 metros 

 100 metros 

 

Observação: Cada sujeito realizará 04 (quatro) voltas pelo percurso vermelho, totalizando 3.800m. O percurso 

em laranja será utilizado para saída e entrada no laboratório, totalizando 200m. 

Ponto de Controle Função 

A 

 

- Soar o apito para o início de cada percurso; 

- Aferir a temperatura e a humidade com o termo 
higrômetro; 

- Cronometrar e anotar o tempo de cada volta do 
percurso; 

- Orientar os sujeitos quanto a velocidade de 
marcha; e  

- Checar e anotar a frequência cardíaca de cada 
sujeito por volta. 

B 

- Cronometrar e anotar o tempo de cada volta do 
percurso; 

- Orientar os sujeitos quanto a velocidade de 
marcha; e  

- Checar e anotar a frequência cardíaca de cada 
sujeito por volta. 

A 

LAB 

B 
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APÊNDICE 8 

Controle de velocidade da marcha no ponto de controle “A” 

NOME:__________________________________________________________________________ 

DIA/HORA DA MARCHA: __________________________________________________________ 

1ª Aferição - Temperatura: _________     Umidade: _________ 

4
 k

m
 (

 4
5

’ )
 

VOLTA 

TEMPO PADRÃO 

(A) 

TEMPO 

REALIZADO 

FREQUÊNCIA 

CARDÍACA (bpm) 

PSE                           

(0 – 10) 

1ª Volta 10’40”    

2ª Volta 21’20”    

3ª Volta 32’00”    

4ª Volta 42’40”    

MÉDIA 5,33km/h    

 

2ª Aferição - Temperatura: _________     Umidade: _________ 

8 
km

 (
 5

0’
 )

 

VOLTA 

TEMPO PADRÃO 

(A) 

TEMPO 

REALIZADO 

FREQUÊNCIA 

CARDÍACA (bpm) 

PSE                           

(0 – 10) 

1ª Volta 11’52”    

2ª Volta 23’44”    

3ª Volta 35’36”    

4ª Volta 47’28”    

MÉDIA 4,8km/h    

3ª Aferição - Temperatura: _________     Umidade: _________ 

12
 k

m
 (

 5
0’

 )
 

VOLTA 

TEMPO PADRÃO 

(A) 

TEMPO 

REALIZADO 

FREQUÊNCIA 

CARDÍACA (bpm) 

PSE                           

(0 – 10) 

1ª Volta 11’52”    

2ª Volta 23’44”    

3ª Volta 35’36”    

4ª Volta 47’28”    

MÉDIA 4,8km/h    

 

4ª Aferição - Temperatura: _________     Umidade: _________ 
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APÊNDICE 9 

Controle de velocidade da marcha no ponto de controle “B” 

NOME: __________________________________________________________________________ 

DIA/HORA DA MARCHA: __________________________________________________________ 

 

4
 k

m
 (

 4
5

’ )
 

VOLTA 

TEMPO PADRÃO 

(B) 

TEMPO 

REALIZADO 

FREQUÊNCIA 

CARDÍACA (bpm) 

PSE                           

(0 – 10) 

1ª Volta 5’20”    

2ª Volta 16’00”    

3ª Volta 26’40”    

4ª Volta 37’20”    

MÉDIA 5,33km/h    

 

 

8 
km

 (
 5

0’
 )

 

VOLTA 

TEMPO PADRÃO 

(B) 

TEMPO 

REALIZADO 

FREQUÊNCIA 

CARDÍACA (bpm) 

PSE                           

(0 – 10) 

1ª Volta 5’56”    

2ª Volta 17’48”    

3ª Volta 29’40”    

4ª Volta 41’32”    

MÉDIA 4,8km/h    

 

 

12
 k

m
 (

 5
0’

 )
 

VOLTA 

TEMPO PADRÃO 

(B) 

TEMPO 

REALIZADO 

FREQUÊNCIA 

CARDÍACA (bpm) 

PSE                           

(0 – 10) 

1ª Volta 5’56”    

2ª Volta 17’48”    

3ª Volta 29’40”    

4ª Volta 41’32”    

MÉDIA 4,8km/h    
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APÊNDICE 10  

  

  

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO  

  

  

  

Título do trabalho científico:  

Análise de marcadores fisiológicos de militares do Exército Brasileiro durante marcha de 12 km 

em terreno variado sob diferentes configurações de transporte de carga. 

  

Nome completo do autor:  

Bruno Trassi Fernandes Silva de Souza. 

 

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de 

minha propriedade.  

 

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso específico 

no aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por meio de 

publicação em revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação.  

 

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 

ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia 

somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização militar, 

fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca.  

 

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde que 

sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre direitos 

autorais.  

 

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá ser 

feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física do 

Exército.  

  

  

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2018.   

  

  

______________________________________________________ 

BRUNO TRASSI FERNANDES SILVA DE SOUZA – 1º Ten 

 

  

  

  

MAURO SANTOS TEIXEIRA – Cel  

Cmt e Dir Ens da EsEFEx 
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APÊNDICE 11  

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS  

  

  

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de 

Educação Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 

(Lei de Direito Autoral), o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, impressão 

e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.  

  

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso  

  

Título do TCC:  

Análise de marcadores fisiológicos de militares do Exército Brasileiro durante marcha de 12 km 

em terreno variado sob diferentes configurações de transporte de carga. 

 

Nome completo do autor:  

Bruno Trassi Fernandes Silva de Souza. 

Idt: 100001345-6   CPF: 048.599.393-79   email: brunotrassi.eb@gmail.com 

  

  

Autorizo disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos:  (X) SIM    (  ) NÃO  

  

  

Orientador:  

Míriam Raquel Meira Mainenti - Profª Drª 

Idt: 12782726-9 CPF: 090717977-08 email: miriam.mainenti@hotmail.com 

  

  

Membro da banca:  

________________________________________________________________________  

 

Membro da banca:  

________________________________________________________________________  

  

Membro da banca:  

________________________________________________________________________  

  

  

Data de apresentação: ____ / ____ / _______ Titulação: Bacharel em Educação Física  
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Área de conhecimento: Ciências da Saúde.  

  

Palavras-chave: caminhada - frequência cardíaca - militares - suporte de carga   

  

 

  

  

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2018. 

 

  

  

______________________________________________________  

BRUNO TRASSI FERNANDES SILVA DE SOUZA – 1º Ten 

  

  

  

  

  

MAURO SANTOS TEIXEIRA – Cel  

Cmt e Dir Ens da EsEFEx 
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