
OPEN  ACCESS

143143

ED
U

CA
CI

Ó
 F

ÍS
IC

A
 I 

ES
PO

RT
S

  
ED

U
CA

CI
Ó

 F
ÍS

IC
A

 I 
ES

PO
RT

S

IS
SN

: 2
01

4-
09

83
1r

  tr
im

es
tr

e 
(g

en
er

-m
ar

ç)
 2

02
1

Publicat: 1 de gener de 2021

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/1).143.02

NÚMERO 143

Apunts. Educació Física i Esports  | www.revista-apunts.com 2021, núm. 143. 1r trimestre (gener-març), pàg. 9-16 9

  

A
C

T
IV

IT
A

T
 F

ÍS
IC

A
 I 

S
A

LU
T

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

Validació de les equacions predictives 
del consum d’oxigen i noves fórmules 
per a l’entrenament intervàlic
Bruno Bazuelo-Ruiz1* , Helios de Rosario2,3   i Juan V. Durá-Gil2  

1 Departament d'Educació Física i Esportiva, Universitat de València. València (Espanya) 
2 Institut de Biomecànica de València, Universitat Politècnica de València. València (Espanya) 
3 CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN) (Espanya)

Citació 
Bazuelo-Ruiz, B., De Rosario, H., & Durá-Gil, J.V., (2020). Validation of oxygen consumption prediction 
equations and new formulas for interval training. Apunts. Educación Física y Deportes, 143, 9-16.  
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/1).143.02

Editat per:
© Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)

ISSN: 2014-0983

*Correspondència:
Bruno Bazuelo-Ruiz

bruno.bazuelo@uv.es  

Secció:
Activitat física i salut

 
Idioma de l’original:

Anglès

Rebut: 
5 de febrer de 2020

Acceptat: 
8 de juliol de 2020

Publicat:  
1 de gener de 2021

Coberta: 
Handbol Espanya.  

Ademar León i Liberbank 
Sinfín disputen el primer 

partit amb mascaretes  
durant un partit de la lliga 

Sacyr Asobal l'octubre 
de 2020, per a complir la 
normativa regional de la 

COVID-19. 
J.Casessis/(EPA) EFE/

lafototeca.com

9

Resum
Objectius. L’objectiu de l’estudi era determinar si existeix alguna diferència significativa 
entre la despesa energètica calculada i prevista en les equacions predictives d’ús 
més freqüent en la literatura, així com desenvolupar una nova equació predictiva 
específica per a l’entrenament intervàlic aeròbic amb una mostra més transversal 
de la població en termes d’edat, forma física i índex de massa corporal (IMC). 
Mètodes. Es van reclutar vint participants sans per a l’estudi. Es van establir 
dos grups de persones, en funció del seu IMC. El grup amb un IMC baix tenia 
un IMC d’entre 19 i 22 i el grup amb un IMC alt, un d’entre 26 i 29. El protocol 
de les proves consistia a realitzar 12 rutines d’intensitats individualitzades, 6 
velocitats caminant i 6 corrent en cinta, i mesurar tant la freqüència cardíaca com 
la despesa energètica. El temps de repòs entre intervals va variar d’1 a 2 minuts. 
Resultats principals. Es va detectar que el consum d’oxigen mesurat era 
significativament diferent del predit per les equacions relatives tant en l’exercici 
de caminar com en el de córrer seleccionades entre la bibliografia. D’entre les 
comprovades, l’equació de Léger va ser la que va donar millors resultats per calcular 
el consum d’oxigen en caminar i la fórmula ACSM va demostrar ser la millor per 
córrer. Tanmateix, es va comprovar que cap de les dues no oferia una alta precisió. 
Conclusions. Les equacions predictives seleccionades de la literatura per a aquest 
estudi no van demostrar ser prou precises per calcular el consum d’oxigen durant 
l’entrenament intervàlic aeròbic. En aquest treball es proposen quatre fórmules 
noves per millorar el càlcul de la despesa metabòlica en activitats intervàliques en 
una població amb característiques més àmplies que les trobades en la literatura.

Paraules clau: metabolisme energètic, activitat física, exercici aeròbic.
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Introducció  
L’estudi del càlcul de la despesa metabòlica durant l’exercici 
físic es practica des de fa molt temps a causa de la seva 
rellevància per a la prescripció de rutines d’exercici per-
sonalitzades. Comptar amb un coneixement més precís de 
la despesa energètica (DE) resulta útil tant a la comunitat 
mèdica com als entrenadors esportius i als pacients. Caminar 
i córrer són les dues activitats físiques més recomanades en 
poblacions que desitgen millorar la seva qualitat de vida; 
de fet, la majoria d’equacions de predicció de la DE se 
centren en aquestes modalitats. Dins d’aquestes, continuen 
desconeixent-se els factors clau (volum, freqüència, inten-
sitat i densitat) més determinants en cada cas. Per tradició, 
metges i entrenadors esportius recomanen practicar exercici 
d’intensitat moderada constant (EIMC). Tanmateix, noves 
modalitats d’exercici, com l’entrenament intervàlic aeròbic 
(EIA), han cobrat popularitat perquè aconsegueixen més 
adherència a la pràctica i (Currie et al., 2013) més beneficis 
en comparació amb l’EIMC (Hwang et al., 2011; Warburton 
et al., 2005). Els exercicis intervàlics poden definir-se com 
breus fases d’exercici intens seguides per breus pauses de 
recuperació. Els principals beneficis detallats en estudis 
previs inclouen millores en la funció endotelial i mitocondrial 
(Wisløff et al., 2007), una millora de la capacitat funcional 
(Daussin et al., 2007; Helgerud et al., 2007) i la preven-
ció de malalties cardiovasculars (Kemi & Wisloff, 2010). 
Totes aquestes millores poden comportar millor qualitat de 
vida (Nilsson et al., 2008). A més, moltes persones poden 
beneficiar-se d’aquest tipus d’exercici, tant si estan sanes 
(Tsukamoto et al., 2016) o si són pacients amb cardiopaties 
(Rognmo et al., 2004). 

La determinació directa de la DE és cara i lenta i està 
subjecta a les condicions dels laboratoris. D’altra banda, 
una alternativa vàlida és el càlcul del consum d’oxigen 
realitzat amb les equacions predictives presents en la 
literatura. La majoria de les variables mesurades per a 
aquest càlcul van ser paràmetres d’acceleració (Bouten 
et al., 1994; Staudenmayer et al., 2009), senyals de fre-
qüència cardíaca (FC) (Keytel et al., 2005; Pettitt et al., 
2007) o paràmetres espaciotemporals (Glass et al., 2007; 
Hall et al., 2004; Loftin et al., 2010). Ara bé, un punt feble 
d’aquestes equacions és que la població analitzada en la 
majoria de les recerques era molt similar, i en general, 
estava integrada per participants joves i sans. A més, totes 
les equacions es van dissenyar per a la pràctica d’exercici 
submàxim ininterromput, raó per la qual els objectius 
d’aquest treball van ser: 1) determinar si existeix alguna 
diferència significativa entre la despesa energètica (DE) 
calculada i prevista en les equacions predictives d’ús 
més freqüent en la literatura, i 2) desenvolupar una nova 
equació de predicció específica per a l’entrenament a 
intervals aeròbics amb una mostra més transversal de la 

població en termes d’edat, forma física i índex de massa 
corporal (IMC).

Metodologia

Participants 
Es van reclutar vint participants sans (10 homes i 10 dones) 
per a aquesta recerca. Es van establir dos grups de persones 
en funció del seu IMC. Les característiques dels participants 
en l’estudi van ser les següents: IMC baix (5 homes i 5 
dones): edat 30 ± 9.2 anys; massa corporal 59.17 ± 8.71 kg; 
pes 1.71 ± .13 m; IMC 20.17 ± .81; IMC alt (5 homes i 5 
dones): edat 40.2 ± 9.3 anys; massa corporal 78.86 ± 13.63 
kg; alçada1.67 ± .14 m; IMC 28.17 ± 1.17. El grup amb un 
IMC baix se situava entre un 19 i un 22 i el grup amb un 
IMC alt, entre 26 i 29. Tots els participants van declarar no 
patir cardiopaties ni lesions que poguessin limitar la seva 
capacitat per sotmetre’s a l’assaig. Els participants es van 
comprometre a no practicar exercici extenuant durant les 24 
hores prèvies i a no consumir cafeïna almenys durant les 6 
hores prèvies a cada sessió de comprovació. El protocol de 
l’estudi s’adheria als principis de la Declaració d’Hèlsinki 
i va rebre l’aprovació del Comitè Ètic de la Universitat 
Politècnica de València. Tots els participants van donar el 
seu consentiment informat per escrit.

Procediment
El protocol de l’assaig consistia a practicar 12 intensi-
tats personalitzades, 6 velocitats caminant i 6 corrent. Les 
esmentades velocitats es van establir a mesura que els par-
ticipants escalfaven, d’acord amb el nivell de forma física 
de cadascun. Tant per a les modalitats de caminar com de 
córrer els participants havien d’informar de tres velocitats. 
Per a la modalitat de caminar, la primera era una velocitat 
còmoda a la qual els participants estaven acostumats a 
caminar normalment; la segona era una velocitat a la qual 
podien caminar i córrer a poc a poc. Aquest espectre es va 
subdividir en 6 parts per obtenir les 6 velocitats de marxa. 
La velocitat de marxa màxima va servir com a velocitat 
de córrer mínima (jòguing lleuger). La velocitat de córrer 
màxima es va establir amb acord a la velocitat que els 
participants van ser capaços de mantenir durant almenys 
4 minuts sense mostrar signes visibles d’un elevat nivell 
de fatiga. Així mateix, l’espectre entre les velocitats de 
córrer mínima i màxima es va subdividir per obtenir les 6 
velocitats de córrer. Una vegada establertes les seves velo-
citats individuals, tots els participants van practicar les 12 
velocitats diferents en un ordre aleatori. El motiu per establir 
aquest nombre de repeticions o velocitats era analitzar si 
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les equacions predictives funcionaven correctament en les 
diferents intensitats de caminar i córrer o només en una. Els 
exercicis a cada velocitat van tenir una durada de 3 minuts 
amb una pausa de descans d’1 minut entre exercicis de 
caminar i 2 minuts entre exercicis de córrer. Tres minuts 
oferien un temps suficient per mesurar un consum d’oxigen 
estable (Nieman, 2010). A partir d’aquest temps, els últims 
dos minuts de cada velocitat es van utilitzar per analitzar la 
DT (Nieman, 2010). Abans de l’escalfament, la freqüència 
cardíaca en repòs (FCrepòs) i la DT es van calcular durant un 
lapse de 5 minuts en posició asseguda.

Material i instruments
Les proves es van dur a terme en una cinta de caminar 
calibrada (HP Cosmos, Mercury, Alemanya) amb un grau 
de l’1% (Jones i Doust, 1996). Les senyals de la FC es van 
mesurar amb un aparell nECG MINDER (Nuubo, Espanya) 
col·locat al pit dels participants. La despesa energètica es 
va calcular mitjançant calorimetria indirecta, fent servir 
l’espirometria de circuit obert de l’analitzador metabòlic 
Cosmed K4b2 (Roma, Itàlia). L’analitzador de gas es cali-
brava cada matí abans de començar les proves.

Anàlisi de dades 
La literatura recull l’ús de múltiples fórmules per calcular el 
consum d’oxigen. S’han seleccionat les següents equacions 
predictives perquè són les que tant els fisiòlegs com els 
investigadors utilitzen més freqüentment en els seus estudis.

Caminar:
EQ1 (Glass et al., 2007): VO2 (ml/kg/min) = .1 * S  1.8 * S 

*grau fraccionari + 3.5; on S és la velocitat en m/min i el grau 
fraccionari es presenta en forma decimal, el grau de 5 % és .05.

EQ2 (van der Walt & Wyndham, 1973): VO2 (L/min): 
.00599 * M + .000366 * M * V2; on M és massa corporal (kg) 
i V: velocitat (m/s).

EQ3 (Léger & Mercier, 1984): VO2 (ml/kg/min) = 2.209 
+ 3.1633 * V; on V és la velocitat caminant en km/h.

EQ4 (Pettitt et al., 2007): METS = 6 * FCíndex - 5; FCíndex 
= FCabsoluta / FCrepòs

EQ5 (Keytel et al., 2005): EE (kJ/min) = sexe* 
(-55.0969 + .6309 * freqüència cardíaca + .1988 * peso + .20
17 * edat) + (1 - sexe) * (-20.4022 + .4472 * freqüència cardía-
ca – .1263 * pes + .074 * edat); on Home = 1, Dona = 0; 1 l O2/
min = 20 kJ/min.

Córrer:
EQ6 (Glass et al., 2007): VO2 (ml/kg/min) = .2 * S + .9 

* S * grau fraccionari + 3.5; on S és la velocitat en m/min 
i el grau fraccionari es presenta en forma decimal, el grau 
de 5 % és .05.

EQ7 (van der Walt & Wyndham, 1973): VO2 (L/min): - .
419 + .03257 * M + .000117 * M * V2; on M és massa corporal 
(kg) i V: velocitat (m/s).

EQ8 (Léger & Mercier, 1984): VO2 (ml/kg/min) = 
2.209 + 3.1633 * V; on V és la velocitat corrent en km/h.

EQ9 (Pettitt et al., 2007): METS = 6 * FCíndex - 5; FCíndex 
= FCabsoluta / FCrepòs; 1MET = 3.5 ml/kg/min.

EQ10 (Keytel et al., 2005): EE (kJ/min) = sexe * 
(-55.0969 + .6309 * freqüència cardíaca + .1988 * pes + .
2017 * edat) + (1 - sexe) * (-20.4022 + .4472 * freqüència 
cardíaca - .1263 * pes + .074 * edat); on Home = 1, Dona = 0; 
1 l O2/min = 20 kJ/min.

Abans d’iniciar l’anàlisi estadística, els resultats obtin-
guts amb cada equació es van convertir a ml/kg/min a fi 
d’unificar-los i poder comparar-los. Es va realitzar una prova 
T de comparació per calcular la diferència i la significança 
dels valors VO2 calculats i estimats de cada equació utilit-
zada. Per calcular la magnitud de l’error també es van tenir 
en compte els valors absoluts de les diferències entre els 
valors calculats i els mesurats. La significança estadística 
es va fixar en un nivell del .05. A partir d'aquest moment es 
van generar diferents nivells de córrer i caminar mitjançant 
una anàlisi de regressió lineal múltiple amb vista a millorar 
la precisió en aquesta població i aquest tipus d’activitat 
física (entrenament intervàlic). Els models es van ajustar 
en funció de la FCíndex, l’IMC, el sexe, la velocitat i l’edat. 
La FCíndex és la mitjana absoluta de la FCdividida per la FCrepòs.

Resultats 
L’interval de velocitats (mitjana ± DT) per a la modalitat de 
caminar va ser d’entre .71 ± .12 m·s-1 i 1.74 ± .31 m·s-1 i de 
1.74 ± .31 m·s-1 a 2.55 ± .67 m·s-1 en la modalitat de córrer.

Es va detectar que el VO2 calculat diferia significativa-
ment (p < .05) de totes les fórmules predictives per caminar 
i córrer utilitzades en aquesta anàlisi. En el cas de l’activitat 
de caminar, la Taula 1 va mostrar que EQ1, EQ2 i EQ4 
subestimen el VO2 mesurat i EQ3 i EQ5 el sobreestimen. 
En el cas de l’activitat de córrer, EQ6, EQ7, EQ8 i EQ9 
subestimen el VO2 mesurat i EQ10 el sobreestima.

S’analitzen les variables independents que afecten els 
models de caminar i córrer i es proposen dos models per a cada 
cas, en funció de l’ús de la FC com a variable independent. El 
primer model obtingut es va utilitzar amb totes les variables 
(FCíndex, IMC, sexe, velocitat i edat), però l’IMC (alt i baix) 
i el sexe (home o dona) no van demostrar ser significatius 
(p > .05), motiu pel qual les esmentades variables es van 
excloure dels models finals. La Taula 2 mostra els coeficients 
dels models per a la modalitat de caminar utilitzant la FCíndex 
com a variable independent, mentre que la Taula 3 mostra el 
model per a la modalitat de caminar sense la FCíndex. Les taules 
4 i 5 mostren els coeficients dels models per a la modalitat 
de córrer amb i sense la FCíndex, respectivament.
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Els models de regressió generats ofereixen una equació 
predictiva més precisa tant per a l’activitat física de caminar 
com de córrer en aquesta població. La Figura 1 mostra que 
aquestes equacions predictives presenten un error abso-
lut inferior (mitjana ± DT) respecte al VO2 calculat. Les 
diferències absolutes de les esmentades equacions predic-
tives per a l’activitat física de córrer van ser de 2.60 ± 2.47 
ml·kg·min-1 i 2.79 ± 2.40 ml·kg·min-1, quan es van incloure 
i van excloure els senyals de FC, respectivament. En el cas 
de l’activitat física de caminar, es va millorar en més grau 
encara l’estimació de VO2 amb les diferències absolutes 

de 1.44 ± 1.17 l·kg·min-1 i 1.79 ± 1.52 ml·kg·min-1 quan 
els senyals de FC s’inclouen i exclouen, respectivament.

Discussió
Aquest estudi es concentrava en mesurar el consum d’oxigen 
durant l’entrenament intervàlic aeròbic en una població amb 
demandes energètiques i valors d’IMC diferents. En primer 
lloc es va comparar la precisió del consum d’O2 mesurat i 
estimat per a l’EIA. A continuació, en detectar que no era 
prou precisa, es van proposar quatre fórmules noves per 

Taula 1 
Valors VO2 calculats i estimats i diferència entre el càlcul i l'estimació caminant (EQ1-EQ5) i corrent (EQ6-EQ10). Valors expressats en 
ml·kg·min-1 (mitjana ± DT).

VO2

Diferència 
entre càlcul i 

estimació

Diferència 
absoluta

SEE SEE
95 % CI

r r2

Límit 
inferior

Límit 
superior

Valor mesurat caminant  15.68 ±  5.46 - -

EQ1  12.18 ±  2.93 3.49 ± 3.12 3.54 ± 3.07 .28 8.16 2.92 4.05 .894 .800

EQ2  6.60 ± 0.40 9.07 ± 5.09 9.07 ± 5.09 .46 5.12 8.15 9.99 .925 .856

EQ3  16.17 ± 4.72 -0.49 ± 2.44 1.95 ± 1.54 .22 44.80 -0.94 -0.05 .894 .800

EQ4  14.10 ± 4.84 1.57 ± 5.05 4.18 ± 3.21 .46 29.30 0.65 2.48 .526 .277

EQ5  23.04 ± 6.46 -7.36 ± 5.25 7.64 ± 4.82 .47 6.51 -8.31 -6.41 .623 .389

Valor mesurat corrent  31.68 ± 7.53 - -

EQ6  30.44 ± 7.12 1.24 ± 3.77 3.13 ± 2.41 .34 27.84 0.55 1.93 .869 .755

EQ7  26.80 ± 1.37 4.88 ± 7.16 7.07 ± 4.97 .65 13.50 3.57 6.18 .351 .123

EQ8  26.67 ± 6.46 5.01 ± 3.72 5.50 ± 2.95 .34 6.84 4.33 5.69 .869 .755

EQ9  24.15 ± 6.72 7.53 ± 8.16 9.44 ± 5.82 .75 9.97 6.04 9.02 .348 .121

EQ10  37.29 ± 9.08 -5.61 ± 7.79 7.32 ± 6.19 .71 12.79 -7.03 -4.18 .574 .329

Taula 2 
Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat, FCíndex i velocitat en caminar.

Coeficients no estandarditzats Coeficients estandarditzats

t p

B Error tipus Beta

Constant 13.031 1.942 6.709 <.001

Edat (anys) -.068 .018 -.127 -3.750 <.001

Velocitat2 (km·h-1) .586 .075 1.521 7.843 <.001

FCíndex 2.088 .945 .088 2.210 .029

Velocitat (km·h-1) -2.454 .705 -.671 -3.480 .001
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millorar el càlcul de la despesa metabòlica en activitats 
intervàliques en una població amb característiques més 
variades que les trobades en la literatura prèvia.

La mostra utilitzada en la majoria dels estudis són perso-
nes joves, sanes i amb un pes normal, amb un IMC inferior 
a 25 (Glass et al., 2007). La mostra es va dur a terme amb 
participants amb diferents característiques no comprovades 
prèviament. La mostra d’Hall et al. (2004) era diferent. En 

aquest cas es va reclutar un total de 24 participants amb un 
IMC que anava de 20 a 27.4; tanmateix, la mitjana de l’IMC 
de les dones i els homes era de 22.37 i 23.64, respectivament. 
Una altra diferència entre ambdós estudis és la mitjana d’edat, 
que en l’altre se situa en 21.4 anys en el cas de les dones 
i 23.2 en el cas dels homes. Per la seva part, Loftin et al. 
(2010) van desenvolupar una equació predictiva per a una 
població similar a aquest estudi, però el càlcul de DT era 

Taula 3 
Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat i velocitat en caminar.

Coeficients no estandarditzats Coeficients estandarditzats

t p

B Error tipus Beta

Constant 15.227 1.696 8.977 <0001

Edat (anys) -.055 .017 -.103 -3.154 .002

Velocitat2 (km·h-1) .603 .076 1.565 7.976 .001

Velocitat (km·h-1) -2.454 .717 -.663 -3.480 <.001

Taula 4 
Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat, FCíndex  i velocitat en córrer.

Coeficients no estandarditzats Coeficients estandarditzats

t p

B Error tipus Beta

Constant 6.415 2.524 2.542 .012

Edat (anys) -.087 .039 -.118 -2.202 .030

FCíndex 3.051 1.211 .130 2.520 .013

Velocitat (km·h-1) 2.877 .202 .781 14.252 <.001

Taula 5 
Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat i velocitat en córrer.

Coeficients no estandarditzats Coeficients estandarditzats

t p

B Error tipus Beta

Constant 9.302 2.300 4.044 <.001

Edat (anys) -.047 .037 -.064 -1.272 .206

Velocitat (km·h-1) 3.107 .184 .843 16.855 <.001
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per a una distància determinada (1.6 km) en lloc de durant 
un temps o a una velocitat concrets, que són les variables 
que s’acostumen a utilitzar en l’entrenament intervàlic. 

L’especificitat de l’activitat feta servir per mesurar el 
consum d’oxigen en l’activitat d’entrenament és rellevant si 
es busca precisió. Fisiòlegs i entrenadors solen utilitzar les 
equacions d’ACSM (Glass et al., 2007) que apareixen amb 
freqüència en la literatura, encara que presenten certes limi-
tacions. Es van dissenyar per a rutines d’exercici constants 
i depenen d’un interval de velocitat concret (de .83 a 1.66 
m·s-1 en l’equació per a l’activitat física de caminar i superior 
a 2.22 m·s-1 en l’equació corresponent a l’activitat física 
de córrer). Per tant, queda per cobrir un buit en l’interval 
de velocitats que va d’1.66 a 2.22 m·s-1. A més, en alguns 
estudis, com (Hall et al., 2004; Koutlianos et al., 2013; 
Loftin et al., 2010; Peterson et al., 2003), es van utilitzar 
equacions predictives d’ACSM amb validació creuada i es 
va concloure que no serveixen per predir amb precisió el 
consum d’O2, la qual cosa es deu a l’aplicació d’aquestes 
fórmules a diferents protocols o modalitats d’exercici. 

Weyand et al. (2013) van trobar que l’equació predictiva 
d’ACSM per a l’activitat física de caminar subestimava de 

forma significativa la taxa metabòlica. Ambdós resultats 
coincidien però indicaven que la EQ3 era la millor de 
les equacions comprovades per calcular el consum d’O2 
en la modalitat de caminar i que EQ6 era la que oferia 
millors resultats per a la modalitat de córrer. Tanmateix, 
cap d’elles no és prou precisa (p < .05) quan es compara 
amb els valors mesurats. En el cas de l’activitat física de 
córrer, les pitjors equacions predictives van demostrar ser 
les que utilitzen senyals de FC com a entrada per calcular 
la despesa metabòlica.

La DT en caminar i córrer és diferent, més elevada 
en la segona activitat. La recerca també va determinar 
que la DT en la modalitat de córrer era més elevada que 
en la de caminar per a la mateixa velocitat absoluta. 
Per tant, tal com s’indica en altres recerques (Glass et 
al., 2007; van der Walt & Wyndham, 1973), era precís 
dissenyar equacions diferents per a les activitats de 
caminar i córrer.

Fins ara no es té coneixement que existeixin equacions 
capaces de predir amb precisió el consum d’O2 en l’EIA en 
una població amb diferents valors d’IMC. Per això s’han 
desenvolupat dues equacions predictives, una per caminar 
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Figura 1 
Comparació de les diferències absolutes per a l'activitat física de caminar (esquerra) i la de córrer (dreta). Valors expressats en 
mitjana ± DT.
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i una altra per córrer, que inclouen les variables de l’edat 
(anys), la velocitat (en km/h) i la FCíndex (FCabsoluta / FCrepós):

Caminar:
EQNew_W_HR (ml/kg/min) = 13.031 – .068 * Edat 

+ .586 * Velocitat2 + 2.088 * FCíndex – 2.454 * Velocitat
EQNew_W (ml/kg/min) = 15.227 – .055 * Edat 

+ .603 * Velocitat2 - 2.425 * Velocitat

Córrer:
EQNew_R_HR (ml/kg/min) = 6.415 – .087 * Edat 

+ 3.051 * FCíndex + 2.877 * Velocitat
EQNew_R (ml/kg/min) = 9.302 – .047 * Edat 

+ 3.107 * Velocitat

Es va descobrir que incloure la FCíndex per calcular el 
consum de VO2 comportava més precisió. No obstant això, 
en el cas d’una intensitat d’exercici donada, a mesura que 
la temperatura ambient augmenta, la FC també augmenta 
sense que es produeixi per això un increment corresponent 
en la DT (Hebestreit i Bar-Or, 1998). 

Conclusions
Les equacions predictives seleccionades de la literatura 
per a aquest estudi no van demostrar ser prou precises per 
calcular el consum d’oxigen durant l’entrenament intervàlic 
aeròbic. Es proposen quatre fórmules noves per millorar el 
càlcul de la despesa metabòlica en activitats intervàliques 
en una població amb característiques més àmplies que les 
trobades en la literatura. Des d’una perspectiva pràctica, en 
condicions reals les equacions s’han de fer servir amb pre-
caució. A més, les equacions proposades poden utilitzar-se 
per calcular el consum d’oxigen en activitats intervàliques 
aeròbiques, com caminar o córrer, encara que s’adverteix 
que les esmentades fórmules no s’han sotmès a validació 
creuada. Nous estudis les haurien de validar.
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