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DA SILVA, Gabriel Caputi Winkler. Avaliação do número de repetições máximas no treinamento 

resistido executado com carga autossugerida. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação 

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

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O treinamento resistido (TR) tem crescido amplamente e é utilizado para manter ou 

melhorar qualidade de vida bem como o desempenho esportivo. Todavia ainda não se tem a clareza sobre 

a coerência entre a carga utilizada em cada exercício e as recomendações da literatura para que se obtenha 

ganhos significativos de força e hipertrofia na atividade. Não está claro se a carga comumente usada nesses 

exercícios equivale, de fato, ao número de repetições determinado para a execução, isto é, se o nível de 

esforço aplicado a carga autossugerida está adequado. Ainda existem estudos não conclusivos que buscam 

mostrar essa maior discrepância nos exercícios para membros inferiores no caso dos homens. Logo, o 

objetivo do presente estudo foi identificar o número de repetições que os praticantes de treinamento de 

força podem realizar, de fato, com a carga autosselecionada para executar 12 repetições máximas em seu 

treinamento de rotina em uma série de membros superiores e de membros inferiores. MÉTODOS: A 

amostra foi constituída por 23 homens saudáveis, militares, com o treinamento mínimo de 6 meses em 

TR e saudáveis  (25 ± 2,6 anos, 80,5 ± 10 kg, 180 ± 7,1 cm). Os sujeitos responderam à questão “Que 

peso você costuma realizar 12 repetições no exercício de supino Reto com peso livre e no Leg Press?”. A 

resposta foi considerada a carga de 12 repetições autossugerida (12CAS). Após uma série de aquecimento 

com metade da carga predita, cada indivíduo foi instruído, após o descanso, a realizar tantas repetições 

quanto possíveis em uma única sessão de supino com peso livre, sendo esta sua série de repetições com 

carga autossugerida (12SAS). Para o exercício de Leg Press foi executado o mesmo protocolo obedecendo 

o mesmo tempo de descanso entre as séries. A 12SAS para o exercício de Supino Reto e de Leg Press 

foram analisadas com o teste t de amostra única, adotando-se o valor de 12 repetições. CONCLUSÃO: 

Os indivíduos realizaram 14 ± 3 12SAS (mediana = 14) no exercício Supino Reto e 21 ± 7 12SAS 

(mediana = 21) para o exercício de Agachamento no Leg Press, representando ambos os testes diferenças 

estatísticas para o valor de referência de 12 repetições (p<0,05).  

 

Palavras-Chave: Treinamento de força; Carga autossugerida; repetições máximas; militares. 
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DA SILVA, Gabriel Caputi Winkler. Evaluation of the number of maximum repetitions in the resistance 

training performed with self-selected load. Course Completion Work (Graduation in Physical Education). 

School of Physical Education of the Army. Rio de Janeiro - RJ, 2018. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Resistance training (RT) has grown widely and is used to maintain or improve 

quality of life as well as sports performance. However, there is still no clarity about the consistency 

between the load used in each exercise and the recommendations in the literature in order to obtain 

significant gains in strength and hypertrophy in the activity. It is not clear whether the load commonly 

used in these exercises is in fact equivalent to the number of repetitions determined for execution, that is, 

whether the stress level applied to self-loading is adequate. There are still non-conclusive studies that seek 

to show this greater discrepancy in exercises for lower limbs in the case of men. Therefore, the objective 

of the present study was to identify the number of repetitions that strength training practitioners can 

actually perform with the self-selected load to perform 12 maximum repetitions in their routine training 

in a series of upper limbs and lower limbs. METHODS: The sample consisted of 23 healthy, military 

men with a minimum training of 6 months in TR and healthy (25 ± 2.6 years, 80.5 ± 10 kg, 180 ± 7.1 cm). 

The subjects answered the question "What weight do you usually perform 12 repetitions in the Free Press 

Straight Exercise and in the Leg Press Squat?" The response was considered to load 12 self-selected 

repetitions (12CAS). After a warm-up with half of the predicted load, each subject was instructed, after 

rest, to perform as many repetitions as possible in a single free-weight bench press session, this being their 

series of self-hosed repetitions (12SAS). For the exercise of squatting in the Leg Press the same protocol 

was executed obeying the same rest time between the series. The 12SAS for the Exercise of Right Supine 

and Squat in Leg Press were analyzed with the t test of single sample, adopting the value of 12 repetitions. 

CONCLUSION: Individuals performed 14 ± 3 12SAS (median = 14) in the Supine Reto exercise and 21 

± 7 12SAS (median = 21) for the Squat Exercise in the Leg Press, both tests showing statistical differences 

for the reference value of 12 repetitions (p <0.05). 

Keywords: Strength training; Self-selected loading; maximum repetitions; military. 
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INTRODUÇÃO  

O treinamento resistido (TR), também conhecido como treinamento de força ou 

com pesos, tornou-se uma das formas mais populares de exercício para melhorar a aptidão 

física e para o condicionamento de atletas (1). No TR exige-se que a musculatura corporal 

se movimente (ou tente se movimentar) contra uma força oposta, geralmente exercida por 

algum tipo de equipamento, peso livre ou peso corporal, de forma a vencer determinada 

resistência por meio da contração muscular (2).  

Os exercícios utilizados no TR podem ser classificados de acordo com o número 

de articulações envolvidas no movimento. Aqueles em que somente uma articulação está 

envolvida são denominados monoarticulares e aqueles onde há envolvimento de mais de 

uma articulação são denominados multiarticulares (3). A quantidade de transferência de 

um programa de treinamento resistido para uma tarefa física específica depende da 

especificidade do programa (4). Sendo assim exercícios multiarticulares, que envolvem 

mais de uma articulação no movimento, como agachamentos têm maior capacidade de 

transferência para a capacidade de salto vertical em relação a monoarticulares como 

flexões e extensões de joelho (5).  

Diversas variáveis são manipuladas na prescrição do TR, como a escolha dos 

exercícios, ordem de execução dos exercícios, número de repetições, número de séries, 

carga de treino (intensidade), velocidade de execução dos movimentos, repouso entre 

séries/exercícios/sessões, frequência semanal de treino e amplitude do movimento (2). 

Entende-se que a correta manipulação das mesmas no TR se realizadas da maneira correta 

em um treinamento sistemático pode vir a proporcionar o resultado esperado pelo 

indivíduo que busca um melhor condicionamento físico ou ganho de massa muscular  

(1,6).  

Dentro do contexto em estudo, entende-se por Repetição Máxima (RM) o número 

de repetições por série que podem ser realizadas consecutivamente, com a técnica correta 

de execução e utilizando uma determinada carga (7). Com isso, conclui-se que uma série 

de determinada RM implica que ela seja realizada até que haja fadiga voluntária 

momentânea, geralmente na fase concêntrica de uma repetição (8).  

A intensidade (carga) no TR pode ser manipulada, entre outros fatores, de acordo 

o tempo disponível por cada indivíduo para executar seu treino (9). Todavia estudos 

afirmam que para que se tenha um ganho efetivo de força e hipertrofia uma carga mínima 

deve ser assumida em relação a 1 RM (1,2), e o número máximo de repetições por série 

que resultará em ganho de força varia de um grupo muscular para outro (2). Ainda, como 
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consequência do treinamento e manutenção do estresse imposto à musculatura, deve ser 

respeitado o princípio da sobrecarga progressiva (10) que admite a adaptação da carga de 

treino ao longo do aumento da resistência a mesma (11).  

Compreende-se como carga autossugerida ou autosselecionada a carga utilizada 

deliberadamente por indivíduos que treinam sem o acompanhamento de profissional de 

educação física (12). Geralmente tais indivíduos não baseiam seu treino pelos parâmetros 

da literatura (13). Este tipo de treinamento resistido, se não cumprido de acordo com os 

padrões mínimos percentuais propostos pela literatura, não resultará em ganhos 

significativos de força e hipertrofia muscular (14). Estima-se também que exercícios de 

força com carga autosselecionada possuem ganhos menores em membros inferiores em 

relação a membros superiores (6).   

A dificuldade de ganhos significativos de massa muscular em TR realizados em 

academias é associada a falta de orientação de seus usuários (12). Foi mostrado em estudo 

que indivíduos com acompanhamento profissional tiveram suas cargas selecionadas de 

acordo com as especificadas pela literatura para ganhos significativos (6) em relação a 

indivíduos sem acompanhamento. Estes dois fatos juntos reafirmam a necessidade de o 

treinamento ser acompanhado por um profissional qualificado, que irá estimula-lo a 

manter-se dentro da intensidade padrão recomendada (12).  

Corrobora-se com a ideia de que levantadores de pesos iniciantes requerem um 

aprendizado inicial (12) bem como acompanhamento periódico para ajustes de carga. A 

partir destes conceitos e da lacuna encontrada na literatura sobre o tema em questão 

questiona-se se indivíduos treinados tendem a subestimar sua carga máxima de 12 RM, e 

supõe-se ainda uma maior defasagem em membros inferiores (MMII) em relação aos 

membros superiores (MMSS) (11,15).   

O trabalho teve como objetivo avaliar o número de RM no treinamento resistido 

com carga autossugerida, tendo como proposta submeter indivíduos treinados a uma série 

de RM com cargas autosselecionadas para MMSS e MMII com incentivo verbal e 

verificar quantas repetições são realizadas para os grupos musculares em estudo e analisar 

o motivo de tal fenômeno.  
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MATERIAIS E MÉTODOS  

  

Delineamento  

Foi feito um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa (16). O 

objetivo do estudo consistiu em avaliar o número de RM no treinamento resistido com 

carga autossugerida em indivíduos treinados. Para que o objetivo do estudo pudesse ser 

alcançado foram adotadas as seguintes hipóteses:  

Hipótese nula (H0): A carga autossugerida para realizar 12 RM está adequada. 

Hipótese alternativa (H1): A carga autossugerida para realizar 12 RM não está 

adequada.  

  

Amostra  

A amostra foi constituída por 23 militares alunos dos Cursos de Instrutor de 

Educação Física da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) e de cadetes do 4º 

ano da Academia Militar das Agulhas Negras, todos do sexo masculino, considerados 

fisicamente ativos, com experiência mínima de 6 meses no TR, com idade mínima de 21 

anos e máxima de 30 anos de idade. Todos os integrantes da amostra não possuíam 

acompanhamento profissional durante seus treinamentos. A participação no experimento 

foi de caráter voluntário, entretanto, foram excluídos os indivíduos com doenças crônico-

degenerativas ou que possuam limitações físicas que interfiram na execução dos 

exercícios. A partir dessas considerações, todos foram submetidos a avaliação 

antropométrica para caracterização da amostra e responderam ao questionário PAR-Q 

(Apêndice I).  

  

Ética da Pesquisa  

O presente projeto de pesquisa atendeu o que preconiza a Resolução 169/96 do 

Conselho Nacional de Saúde quanto aos aspectos éticos exigidos para as pesquisas que 

envolvam seres humanos. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo I), manifestando sua concordância com os procedimentos da 

pesquisa. O estudo foi enviado ao comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio 

Dias, e foi desenvolvido somente após sua aprovação.  
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Instrumentalização  

 Foram utilizados para a coleta de dados do experimento os aparelhos de supino 

reto (benchpress) e Leg Press, todos da marca Technogym , localizados na academia de 

musculação da EsEFEx.  

Protocolo de execução dos exercícios  

Os mesmos aparelhos e as mesmas prescrições de execução foram seguidos em 

todas as etapas da pesquisa. Os participantes receberam estímulos verbais motivacionais 

durante os exercícios. Os avaliadores fiscalizaram a posição inicial e de execução dos 

movimentos. Não foram permitidas pausas para descanso entre as repetições dos 

exercícios. O tempo de execução de uma repetição foi de 2 segundos, sendo um para a 

fase de contração excêntrica e outro para a fase de contração concêntrica.   

Posição inicial no supino reto (benchpress): o avaliado deitou sobre um banco 

horizontal, com as costas totalmente apoiadas no banco. Os joelhos estavam flexionados, 

os pés fixos no chão, de modo que as pernas ficaram na posição vertical. O indivíduo 

empunhou a barra, com as mãos em pronação, a uma distância um pouco maior que a 

largura dos ombros, de modo que a articulação do cotovelo formou um ângulo de 90º 

quando o braço ficar paralelo ao solo, durante a execução do movimento. A posição inicial 

ficou caracterizada após seus braços estarem completamente estendidos erguendo a carga 

sugerida. Para isso recebeu auxílio externo na tomada da posição.  

Execução no supino reto (benchpress): o avaliado executou simultaneamente, 

uma flexão excêntrica de cotovelos e uma adução horizontal excêntrica dos ombros até 

que o antebraço atinja 90º em relação ao solo. Após isso, retornou à posição inicial, 

caracterizando a contagem de uma repetição.  

Posição inicial no LP: o avaliado utilizou o banco na posição de 45º. As pernas 

ficaram com um pequeno afastamento lateral e os pés ficaram apoiados no centro da 

plataforma com a distância de 40 centímetros entre si. Os joelhos iniciaram estendidos e 

os braços lateralmente ao corpo com as mãos no suporte destinado a elas.  

Execução do LP: o voluntário flexionou o joelho e o quadril até formarem um 

ângulo de 90° e ao retomar a posição inicial, sendo contada uma repetição.  

Anamnese e Antropometria  

Momentos antes da aferição da carga de trabalho, os avaliados preencheram o 

questionário PAR-Q e assinaram o TCLE. Posteriormente, foi perguntada qual a carga a 

ser utilizada em cada exercício para registro e foram mensurados o peso e a altura de cada 

indivíduo para caracterização da amostra.  
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Protocolo de coleta de dados  

 Os próprios avaliados informaram suas cargas para 12 RM para cada exercício. 

Todos iniciaram o protocolo pelo exercício supino reto, realizando uma única série de 

aquecimento de 12 repetições com 50% da carga estimada antes da realização de cada 

exercício. O intervalo entre o aquecimento e o teste foi de 2 minutos. Findado o período, 

o avaliado iniciou o teste com 100% da carga predita, executando o maior número de 

repetições possível, até que ocorresse a falha na fase concêntrica do movimento. O teste 

prosseguiu com os mesmos procedimentos no exercício Leg Press. O intervalo entre um 

exercício e outro foi de 5 minutos e os participantes receberam estímulos verbais para que 

se sentissem motivados a executar o máximo de repetições possíveis em cada série. Os 

avaliadores fiscalizaram a posição inicial e a correta execução dos movimentos ao longo 

de cada série para que não ocorresse erro de metodologia.  

  

Análise estatística  

Todos os dados coletados foram tabelados e analisados de acordo com sua 

relevância no programa BioEstat versão 5.3 e no Microsoft Excel 2013. Além disso, foram 

calculadas a média e a mediana como medidas de tendência central, enquanto que o desvio 

padrão e o coeficiente de variação foram calculados como medidas de dispersão.  

A altura, peso e idade foram utilizadas para a caracterização estatística da amostra. 

Foi realizado o teste de aderência à normalidade de Shapiro-Wilks de acordo com a 

amostra do estudo adotando-se α= 0,05. Também foi realizado o Teste T de uma amostra 

para comparar diferenças significativas entre as repetições previstas e as executadas de 

fato, entre a repetições de MMSS e MMII.  

 

Resultados 

Os indivíduos realizaram 14,04 ± 3,25 12SAS (mediana = 14) no exercício Supino 

Reto e 21,61 ± 6,64 12SAS (mediana = 21) para o exercício de Leg Press. No Aparelho 

Supino Reto 26,1% da amostra realizou de fato as repetições de acordo com a carga 

predita e 73,9% realizaram menos ou mais repetições. No Aparelho Leg Press os 

resultados foram de 8,3% para os que realizaram as repetições propostas e 91,3% da 

amostra realizou menos ou mais repetições. A realização do supino reto não teve diferença 

estatisticamente significativa, t(23,22)= 3,01; p(unilateral)= 0,0064, porém na execução 

do Leg Press houve resultado estatisticamente significante, t(23,22)= 6,93; p<0,001. 
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Discussão 

O estudo teve como objetivo avaliar o número de RM no treinamento resistido 

com carga autossugerida em militares treinados para a realização de 12 RM conforme 

uma rotina de treinamento nos exercícios de supino reto e no aparelho Leg Press. 

No que diz respeito ao exercício de supino a média das repetições da amostra foi 

a mais próxima da proposta (M0=14,04), porém 82,6% da mesma realizou um número de 

repetições muito superior ao proposto pelo teste com a carga autosselecionada, ficando 

ainda essa discrepância mais evidente no exercício de MMII. No Exercício de Leg Press 

ficou mais nítida o desconhecimento da carga correta para a execução da série, a média 

ficou 53,9% (M0=21,61) maior que a média do teste de supino. 

Concluiu-se que a amostra não realiza suas séries baseando nos princípios de 

execução até a falha concêntrica, realizando suas séries ainda possuindo capacidades para 

realizarem mais repetições. Fleck e Kraemer (2) falam da falha concêntrica como 

característica básica de uma série de repetição máxima e estipula faixas de repetições por 

série para ganhos significativos de força e hipertrofia, todavia a amostra do trabalho não 

concilia em sua maioria o número de repetições e a carga necessária para que se obtenha 

a falha dentro desta faixa (10-12 RM). 

Todos os indivíduos da amostra realizam seus treinos sem acompanhamento de 

profissional de educação física, fato que pode ser decisivo no resultado de tal estudo. 

Glass em seu estudo (12) mostra a necessidade de acompanhamento profissional para que 

se respeite as faixas para ganho de hipertrofia muscular mostrando a dificuldade de auto 

prescrição da carga em relação a exercícios aeróbicos e Ratamess et al (6) corroboram 

com a mesma ideia ao mostrarem em seu estudo o aumento da carga de 1 RM maior em 

indivíduos com acompanhamento profissional em relação aos treinados com carga 

autosselecionada. 

Os resultados do presente trabalho indicaram que indivíduos não selecionam 

cargas suficientes para induzir adaptações fisiológicas significativas como hipertrofia e 

ganho de força. Nossos achados são corroborados por outras pesquisas semelhantes. 

Barbosa Netto et al (17) concluíram que indivíduos submetidos a um protocolo de 10 RM 

no supino reto realizaram bem mais repetições que o previsto para a série, atestando que 

estes não treinam com as cargas máximas nem realizam a sobrecarga periódica e 

negligenciam o conceito de ações musculares voluntárias máximas.  

Nosso estudo iniciou-se pela realização do supino reto, seguido, após um período 

de descanso pelo Leg Pres, ambos no mesmo dia e na mesma sequência para toda a 
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amostra. Soares e Marchetti (18) em revisão sistemática demonstraram que a sequência 

dos exercícios pode ter influências no número de repetições máximas para uma 

determinada série de acordo com o grupo muscular. 

O principal achado deste estudo foi que os militares praticantes de treinamento 

resistido com carga autossugerida geralmente não treinam conforme as prescrições da 

literatura para ganhos significativos de força e hipertrofia no que diz respeito ao número 

de repetições em uma série. 

 

Conclusão 

O estudo apontou que a maioria dos indivíduos ultrapassou o número de repetições 

previsto para ser realizado com a carga autosselecionada informada no início do teste em 

ambos os exercícios, apresentando, porém, diferença significativa somente para o teste de 

membros inferiores. Como oportunidade de melhoria sugere-se para estudos futuros a 

associação da percepção subjetiva de esforço (PSE) e o uso dos valores de carga para 

estimar por meio da equação de Brzycki valores de 1 RM e retestes para que se façam 

novas inferências acerca do assunto, bem como um intervalo maior entre séries para que 

qualquer influência no desempenho seja descartada por se tratar de séries de repetições 

máximas. 
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ANEXO I  

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

MINISTÉRIO DA DEFESA  

EXÉRCITO BRASILEIRO  

DECEx – CCFEx  

Escola de Educação Física do Exército  

(C Mil Edc Fis / 1922)  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“avaliação do número de repetições máximas no treinamento resistido executado com 

carga autossugerida”.  Nesta pesquisa pretendemos avaliar o número de RM no 

treinamento resistido com carga autossugerida, tendo como proposta submetê-lo a uma 

série de 12 repetições máximas  para membros superiores (Supino Reto e Voador Peitoral) 

e membros inferiores (Agachamento em Leg Press e Cadeira Extensora) com incentivo 

verbal e verificar quantas repetições são realizadas com sua carga normal de treino para 

os grupos musculares em estudo. Para esta pesquisa adotaremos alguns procedimentos, 

tais são eles: Coleta dos dados dos voluntários antes e durante a execução dos exercícios 

nos aparelhos a fim de comparação posteriror.  

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido pelo pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome 

ou o material que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, na Escola de Educação Física do 

Exército (EsEFEx) e a outra será fornecida ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos.   

Eu, _____________________________________________, portador do 

documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa, Avaliação do número de repetições máximas no treinamento resistido executado 
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com carga autossugerida, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão 

de participar se assim o desejar.   

Declaro que concordo em participar. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas.   

Rio de Janeiro, _________ de __________________________ de 2018.   

  

  

_______________________________________________________________ Nome 

Assinatura participante / Data:  

  

  

_______________________________________________________________  

Nome                                   Assinatura pesquisador  

Data    

  

_______________________________________________________________  

Nome                                   Assinatura testemunha Data   

  

  

  

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá  

consultar:  CEP - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA HOSPITAL NAVAL  

MARCÍLIO DIAS   

Local: R. CEZAR ZAMA n° 185, LINS DE VASCONCELOS   

CEP: 20725-090 - RIO DE JANEIRO - RJ   

Fone: (21) 2599-5599   

E-mail: cep@hnmd.mar.mil.br  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: GABRIEL CAPUTI WINKLER DA SILVA  

ENDEREÇO: RUA RAMON FRANCO, 78, APTO 302, URCA - RJ  

CEP 22290-290 – RIO DE JANEIRO - RJ   

Fone: (21) 9 9043-5186    

E-mail: gabrielwinkler@hotmail.com  
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APÊNDICE I  

  

 

  

Data:  

  

  

_________________________________________________________ Assinatura  

  


