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RESUMO 

 

Este estudo objetivou investigar as vantagens e desvantagens dos testes de força de 1RM e 

RM aplicados em academia, então para esta revisão bibliográfica foram selecionados estudos 

nas bases de dados virtuais: SCIELO, CEV, Google Acadêmico, livros-textos, entre 1998 e 

2018. Tratando-se de testes de baixo custo aplicacional é importante destacar o quanto estes 

podem contribuir na prescrição do treinamento de força (TF) em academias. Foi possível 

observar um consenso sobre o teste de 1 repetição máxima (1RM) ser um método seguro para 

praticantes experientes em TF, porém não recomendado para indivíduos iniciantes. O teste de 

1RM apresenta um tempo elevado para sua aplicação, desta forma costuma ser negligenciado 

por seus aplicadores que realizam a prescrição do TF baseada em um percentual teórico do 

máximo. Devido a esses fatores, vem-se adotando o método de mensuração indireta de 1RM 

através do teste de RM, com variado número de repetições através de equações preditivas que 

é aplicado através de % de 1RM. Esse método apresenta a possibilidade do aumento da força 

muscular, porém na realização do mesmo nota-se uma discrepância no número de repetições 

máximas geradas, mesmo sendo realizado em diferentes exercícios e utilizando-se da mesma 

intensidade de carga. A familiarização com os testes e a metodologia aplicada nas amostras 

podem trazer resultados distintos nesses testes. Exercícios que envolvam grandes 

grupamentos musculares, por exemplo, tendem a gerar um número excessivo de repetições 

por parte dos praticantes; Já o número de sessões necessárias para a familiarização aos testes 

depende de inúmeros fatores tais como: nível de experiência com TF, complexidade do 

exercício realizado, diferenças de idade ou mesmo sexo. Os fatores velocidade e amplitude do 

movimento também podem ter grande influência no resultado final dos testes, embora esse 

fator seja pouco investigado. Sendo assim o teste de RM baseado unicamente em % de 1RM 

não é um método recomendado para o TF, todavia o teste de 1RM ainda se mostra um 

excelente método para se mensurar e monitorar o desenvolvimento da força do praticante de 

TF. 

 

Palavras-chave: confiabilidade, exercícios resistidos, familiarização, prescrição, testes de 

1RM e RM, treinamento de força. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O treinamento de força (TF) é habitualmente utilizado para o aumento de massa 

muscular, resistência de força, força dinâmica e potência muscular de seus praticantes. O 

interesse na prática do TF tem se despertado em um grande número de pessoas por variados 

motivos tais como: forma de prevenção, promoção da saúde, motivos estéticos ou 

simplesmente lazer (CÁCERES et al., 2011). Porém é de suma importância que o profissional 

de Educação Física que atua na área possua total ciência de seus fundamentos e princípios 

para poder interpretar e jugar de maneira eficaz um treinamento com o objetivo de atender 

adequadamente as necessidades específicas do praticante.  

Das diferentes maneiras de se mensurar a força muscular, seja para uso em 

pesquisa ou para prescrição do treinamento, destaca-se o teste de uma repetição máxima 

(1RM). Este teste é amplamente utilizado na área do TF que é praticado como forma de 

potencialização do desempenho e do condicionamento físico, seja em indivíduos atletas ou 

não. Logo, cada um destes métodos apresenta suas particularidades. Possuindo então suas 

vantagens e desvantagens. Segundo Dias et al. (2005) o teste de 1RM constitui-se por 

deslocar a maior carga possível, dispondo-se de parâmetros corretos de postura corporal, 

determinados para um tipo de exercício. Essa carga deve ser a máxima que um indivíduo deve 

conseguir superar em uma única repetição e, a partir dela será feita a prescrição do 

treinamento. Já o teste de Repetições Máximas (RM) consiste em um determinado número 

máximo de repetições por série que será realizado com a técnica correta com a utilização de 

uma carga especifica, então, uma série de determinada RM implica que ela seja praticada até 

atingir a fadiga voluntária momentânea em um indivíduo (FLECK & KRAEMER, 2006). 

Durante muitos anos utilizou-se o teste de 1RM na prescrição do TF com uma 

grande predominância sobre os demais métodos, no entanto, começaram a surgir alguns 

questionamentos a respeito desta prescrição com o decorrer do tempo, como o apontamento 

de falhas em relação à intensidade de trabalho do treino (BACARIN, 2012). Sendo assim com 

a utilização do teste poderia ocorrer de um indivíduo não estar utilizando a intensidade 

necessária durante um treinamento para alcançar seu propósito específico. Cáceres et al. 

(2011) também nos alertam que o teste de 1RM traz consigo falhas para a prescrição de 

cargas no treinamento de força, e ainda que o número de repetições varia sensivelmente para 

um mesmo percentual de 1RM. Baseando-se em afirmações como essas é que o método de 

prescrição através de percentuais de 1RM vem perdendo espaço na prática do treinamento.   
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Devido ao fato de a periodização do treinamento de força em academias envolver 

a utilização dos testes de força (1RM ou RM), é que se faz necessário conhecer as suas 

vantagens e desvantagens.  

   

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

Investigar as vantagens e desvantagens dos testes de força de 1RM e RM 

aplicados em academia. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Analisar a importância da aplicação do teste de 1RM para uma prescrição do treino de 

força através de RM; 

• Verificar a confiabilidade do teste de 1RM e RM aplicado em praticantes distintos de 

TF; 

• Verificar a implicação do número de sessões de treinamento e familiarização nos 

testes de 1RM e RM; 

• Verificar a segurança de se aplicar o teste de cargas máximos em praticantes distintos 

em diferentes níveis de treinamento.  

 

1.2. Justificativa 

 

O teste de 1RM é considerado o padrão ouro para avaliar a força muscular. Por se 

tratar de um teste de baixo custo para sua aplicação, é importante destacar o quanto esses 

testes de 1RM e RM podem contribuir de forma direta para uma melhora na predição dos 

treinamentos de força nas academias. Ao presente estudo importa investigar determinados 

conceitos e levantamentos relacionados aos testes de 1RM e RM que já vêm sendo 

demonstrados, embora apontem controvérsias em relação a determinados fatores como, por 

exemplo, a prescrição de treinamentos através de percentuais de uma repetição máxima que é 

vista como confiável ou não por diferentes pesquisadores que analisaram o assunto. Quais as 

desvantagens dos testes devem ser reconsideras para evitar complicações durante e após as 
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aplicações dos mesmos. Além do nível direto de interferência de cada um nos resultados 

finais obtidos no TF. Vale ressaltar que serão estudados os métodos de treinamento de força 

denominados, teste de uma repetição máxima (1RM) e repetições máximas (RM) realizadas a 

partir de um percentual de 1RM. 
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2. TIPO DE ESTUDO 

 

O trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que visa desenvolver uma 

análise descritiva sobre os testes de 1RM e RM, com foco em suas vantagens e desvantagens 

para a utilização no TF. 
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3. MÉTODOS 

 

Para a realização deste estudo foram selecionadas pesquisas encontradas nas 

bases de dados virtuais: SCIELO, CEV, Google Acadêmico, livros-textos, entre 1998 e 

2018. As palavras-chave utilizadas para a busca foram: “teste de 1RM e RM”, 

“confiabilidade”, “familiarização”, “prescrição”, “treinamento de força”, “exercícios 

resistidos”. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. Os testes de 1RM e RM 

 

Existem diferentes formas para prescrever a sobrecarga do TF. Junior et al. (2012) 

afirmam que um dos métodos mais utilizados para a prescrição da carga é através de 

percentuais de uma repetição máxima que são inferidos, a partir da máxima carga suportada 

por um indivíduo. Sendo assim se utiliza o teste de 1RM para se mensurar a carga máxima 

(kg) que pode ser superada por um indivíduo em uma única repetição, e é através deste valor 

da carga máxima que o TF é prescrito. O TF é aplicado através de uma porcentagem (%) ou 

percentual desta carga máxima. 

O procedimento realizado para a aplicação do teste de 1RM exige uma demanda 

de tempo relativamente alta por isso deve ser aplicado um aquecimento antes do início do 

teste que sempre será feito com o mesmo exercício específico que o teste de 1RM realizado 

posteriormente, porém utilizando-se de uma carga relativamente baixa. Logo após dá-se início 

ao teste propriamente dito, é feito o aumento da carga para um valor que se acredita 

aproximar do máximo para o praticante, onde ele deve realizar duas repetições completas com 

a carga. Uma vez que a tarefa seja realizada com êxito dá-se um intervalo de 3 a 5 minutos de 

recuperação para que seja feita uma nova tentativa, desta vez com aumento da carga. Também 

deve ser respeitado o aumento progressivo da carga a cada nova tentativa até que o praticante 

consiga realizar apenas uma única repetição, porém o aplicador deve incentivá-lo sempre a 

tentar realizar uma segunda tentativa, até que esta seja uma tarefa impossível (CÁCERES et 

al., 2011; DIAS et al., 2013; JUNIOR et al., 2012; SIMÃO, POLY & LEMOS, 2004;).  

O teste de 1RM é um exercício de explosão devido ao fato de o tempo necessário 

para a execução de duas ações voluntárias máximas não excederem alguns poucos segundos 

(geralmente entre 5 e 10). Sendo assim os músculos utilizam como fonte de energia o sistema 

ATP-CP para realizar o trabalho, devido a isso tornam-se necessários de 3 a 5 minutos de 

recuperação entre as repetições que é o tempo usualmente adotado para a aplicação do teste 

como relatam Dias et al. (2013). 

Caso ocorra de no início do teste, logo na primeira tentativa, um indivíduo não 

conseguir realizar sequer uma única repetição com a carga utilizada, deve-se fazer o processo 

inverso reduzindo a mesma de forma progressiva até que se consiga alcançar a carga de 1RM, 

respeitando-se também os 3 a 5 minutos de recuperação (SIMÃO, POLY & LEMOS, 2004; 

JUNIOR et al., 2012). 
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Após a mensuração da carga máxima registrada no teste de 1RM, torna-se 

possível a realização do método de repetições máximas (RM) que será trabalhado em 

diferentes percentuais da carga máxima. Para o mesmo subtrai-se um determinado valor da 

carga máxima obtida no teste de 1RM (ex.: 60 % de 1RM) e a partir desta carga submáxima 

são realizadas repetições até que o praticante atinja a fadiga e falhe na execução do 

movimento 

Vale ressaltar que através do TF utilizando-se de percentuais de 1RM pode-se 

desenvolver várias adaptações fisiológicas no indivíduo praticante, como demonstra a tabela 1 

abaixo. Cada valor percentual corresponderá a uma determinada adaptação fisiológica 

decorrente do treino.  

Sabemos que percentuais de 1RM são muito utilizados em TF, os mesmos servem 

como parâmetro para a prescrição de carga e intensidade de exercícios. Porém, Simão, Poly e 

Lemos (2004) constataram que trabalhar a partir deste método não é prático no dia a dia pela 

necessidade de ajuste periódico da carga para que a intensidade do treinamento não seja 

diminuída, fato que em determinadas ocasiões pode o torná-lo um método inadequado para 

uso em ambientes como a academia, no âmbito da prescrição de treino, pelo seu longo tempo 

gasto em todos os reajustes de peso, além do fato de não haver ainda um consenso presente na 

literatura acerca do número de repetições que devam ser realizadas em vários % de 1RM para 

os diferentes exercícios e equipamentos, tais como também para indivíduos em diferentes 

estados de treinamento (CÁCERES et al., 2011), fato que gera discussões a respeito da 

aplicação do mesmo na prescrição do TF, a seguir serão abordados estudos a respeito. 

 

4.2. Quanto a sua confiabilidade 

 

 Rieder e Favaro (2014) afirmaram que nas discussões apresentadas em vários 

estudos referentes aos percentuais de 1RM e seus determinados números de repetições 

apontam há necessidade de cautela quanto à prescrição de treinamento realizado 

exclusivamente através de percentuais de 1RM, devido a algumas variáveis que podem 

reduzir a fidedignidade do teste tais como: o tamanho do grupamento muscular, a amplitude 

do movimento, o ritmo de execução, dentre outros. Deve haver um controle mais efetivo, 

visando maior confiabilidade na prescrição e mais precisão ao mensurar a força do praticante. 

Pereira e Gomes (2003) investigaram sobre a confiabilidade na predição dos testes 

de força de 1RM, % de 1RM e NRM de intra-avaliadores, além de investigar a validade de 

predição de 1RM para testes submáximos e variáveis antropométricas. Devido a variações dos 
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testes, ocorrem alguns conflitos entre estudos; alguns se posicionam e defendem a aplicação 

de testes máximos para todos os públicos, já outros referenciam a cautela quanto a realização 

em indivíduos iniciantes ou que nunca tiveram contato com o treinamento de força. Eles 

também afirmaram que o número de repetições para uma determinada % de força de 1RM 

diferenciar-se-á para diferentes exercícios, como também haverá diferenças na carga para 

determinados números de repetições máximas (NRM), quando executadas em velocidades 

diferentes (PEREIRA & GOMES, 2003). 

Cáceres et al. (2011) nos advertem que o TF trabalhado, a partir de percentuais da 

carga máxima, pode trazer consigo falhas quando utilizado com a finalidade de prescrição do 

treinamento, e ainda que o número de repetições varia sensivelmente para um mesmo 

percentual de 1RM. Eles desenvolveram um trabalho investigativo utilizando intensidades de 

carga em que visavam desenvolvimento de hipertrofia muscular em seus colaboradores, 

porém, observou-se que em alguns exercícios ocorreram um desvio para um excessivo 

número de repetições o que altera o foco do treinamento a um desenvolvimento de resistência 

de força ao invés de hipertrofia. Em seu estudo eles ainda fazem alusão a um antigo trabalho 

de Hoeger e colaboradores (1987) e chegam a uma mesma conclusão de que em exercícios 

que envolvem grandes grupamentos musculares será possível realizar um número excessivo 

de repetições, tornando-se inapropriado generalizar a prescrição do TF através de percentuais 

de 1RM para determinar a carga de treino. 

Maior et al. (2005), realizaram estudo com 11 homens saudáveis com idade média 

de 22,3 anos (± 3 anos) com regularidade de treinos igual a 4 vezes por semanas, submetidos 

ao teste e reteste de 1RM nos exercícios de supino horizontal, puxada pela frente, leg press 

inclinado e cadeira flexora sentada. Depois submeteram-nos ao método de repetições 

máximas a 80% da carga de 1RM objetivando verificar a confiabilidade. A seguir nas tabelas 

1 e 2 podemos observar os resultados obtidos nessa pesquisa. 

 

Tabela 1 - Demonstrativo do coeficiente de correlação e a diferença percentual entre o teste e o reteste para 

1RM.  

 

Supino 

horizontal 

Puxada pela 

frente 

Leg  

Press 

Flexão 

de joelhos 

Coeficiente de relação 0,985* 0,992* 0,988* 0,986* 

Diferença percentual (%) 7,8 7,4 7,4 5,7 

* Correlação significativa (p < 0,05). Fonte: Maior et al. (2005, p. 25). 
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Tabela 2 - Em média obteve-se 10 (±2), 11 (± 1), 20 (± 5) e 16 (± 4) repetições nos exercícios de supino 

horizontal, puxada pela frente, leg press inclinado e cadeira flexora sentada, respectivamente. 

 

 N* Média / DP** 

Mínimo 

repetições 

Máximo 

repetições 

Supino horizontal 11 10,27 ± 1,49 8 12 

Puxada pela frente 11 10,5 ± 1,37 8 12 

Leg press 11 19,8 ± 5,34 10 30 

Flexão de joelhos 11 15,5 ± 4,2 11 25 

*Indivíduos (N); **desvio padrão (DP). Fonte: Maior et al. (2005, p. 25). 

 

Através deste estudo os autores apontaram algumas problematizações no teste de 

1RM, e quanto a fidelidade do mesmo, falhas são apontadas na relação para a prescrição de 

treinamento pela grande alternância do número de repetições entre os exercícios, o estudo 

aponta como impróprio a prescrição de treino de força baseado unicamente em % de 1RM. 

Sendo assim fica claro que a predição não pode ser generalizada pelo baixo poder de 

confiabilidade do teste em alguns exercícios. Diferenças entre exercícios assimilam que um 

mesmo número de repetições poderá reproduzir intensidades diferentes em diferentes 

grupamentos musculares (MAIOR et al., 2005). 

Em outro estudo, Simão, Poly e Lemos (2004) verificaram nos exercícios de 

agachamento, supino horizontal e puxada pra frente se a prescrição de exercícios através de % 

de 1RM estava relacionada com a zona de estímulo, conforme a literatura preconiza para o 

trabalho de desenvolvimento de força dinâmica e hipertrofia muscular. Por fim, chegaram à 

conclusão de esse não ser o método mais adequado para controlar a intensidade no exercício 

de agachamento; por outro lado, nos exercícios de supino e puxada também realizados neste 

estudo os resultados obtidos estão de acordo com o esperado.  

Existem vários trabalhos presentes na literatura que investigam esses testes e 

através deles verificam se existem bons índices de confiabilidade para se prescrever um TF 

usando como parâmetro os mesmos. Em contrapartida, Pereira e Gomes (2003) alegam que 

ainda não são muito conhecidos trabalhos que analisam o fator de velocidade de execução do 

movimento durante os testes. Nesta perspectiva, Ramalho et al. (2011) desenvolveram um 

estudo objetivando a avaliação da força máxima através do teste de 1RM para avaliar a 

eficácia de repetições com 80 % de sua força máxima, através do número repetições máximas 

(NRM) e verificar se o número de repetições está de acordo com o estipulado para 

treinamento de hipertrofia, comparando seus resultados a outros estudos presentes na 

literatura, utilizou-se dos fatores de velocidade e amplitude de execução de movimento, a fim 

de aumentar a confiabilidade dos resultados do estudo. Para tanto contaram com a presença de 



 
 
 

16 
 

    
 

24 homens saudáveis, com idade de 26,6 (± 4,3 anos). Pré-requisito de no mínimo 6 meses de 

experiência com TF para participação no estudo e para a realização dos testes foi utilizado o 

banco supino horizontal. Todos participantes foram submetidos a exercícios de aquecimento 

para o teste a ser executado durante o estudo, sendo que cada praticante teve liberdade de 

escolher a carga a ser utilizada neste aquecimento. Neste estudo os avaliadores controlaram a 

amplitude do movimento, além do tempo de execução na fase excêntrica do movimento tanto 

para o teste e reteste de 1RM, quanto no teste de RM: 

 

A descrição das amplitudes dos movimentos para execução do exercício será 

descrita estabelecendo-se posição inicial e fase concêntrica. A fase concêntrica será 

realizada a partir do final da fase excêntrica até a posição inicial. A descrição do 

exercício Supino horizontal com a barra longa em cada fase: A) Posição inicial – O 

participante deitado no banco reto coxas com pernas a noventa graus, com os pés 

apoiados no chão. B) Fase concêntrica – A partir da fase excêntrica (adução 

horizontal completa de ombros e cotovelos flexionados de modo que a barra toca-se 

no peito), realiza-se uma adução horizontal de ombros e uma extensão dos 

cotovelos. O controle do ritmo de execução foi feito apenas na fase excêntrica, 

sendo este tempo de 3 segundos estabelecidos por um metrônomo que sinalizava a 

60 bpm. Assim que o indivíduo finalizasse a fase excêntrica do movimento, este foi 

alertado para que iniciasse a parte concêntrica na maior velocidade possível. Este 

procedimento foi realizado duas vezes com cada voluntário a fim de familiarizá-los 

com o protocolo do teste de 1RM, aumentando assim as chances de atingir escores 

altos de confiabilidade[...] (RAMALHO, G. H. R. O. et al., 2011, p.4-5). 

 

Como resultado da equiparação entre o teste e reteste de 1RM apontou (p=0,37), 

sendo que a média foi de 94,67 kg (± 16,7) no primeiro teste e 95 kg (± 17,2) no reteste. São 

demonstrados na Tabela 3 os dados referentes à média, ao mínimo e o máximo de repetições 

feitas pela amostra estudada no teste de RM. Dados referentes às seguintes variáveis em 

relação ao teste de 1RM são apresentados na Tabela 4. A Tabela 5 traz valores médios 

encontrados na literatura referentes a outros estudos para o percentual de carga no teste de 

1RM. 

 

Tabela 3 - Número máximo de repetições (NMR) a 80 % de 1RM dos avaliados. 

 

N MEDIA MIN MAX DP 

24 7 5 11 1,4 

Fonte: Ramalho, G. H. R. O. et al. (2011, p.5). 
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Tabela 4 - Carga máxima levantada no teste de 1RM. 

 

N MEDIA  

(KG) 

MAX.  

(KG) 

MIN. DP  

(KG) 

24 95 131 65 17,2 

Fonte: Ramalho, G. H. R. O. et al. (2011, p.6). 

 

Tabela 5 - Percentual da carga do teste de 1RM. 

 

HOEGER et al. 

(1990) 

(80%1RM) 

SIMÃO et al. 

(2004) 

(80% 1RM) 

CHAGAS et al. 

(2005) 

(80% 1RM) 

MAZINI FILHO et al. 

2010 

(85%1RM) 

12 ± 3 repetições 9 ±1 repetições 4,3 ± 0,7 repetições 5,9 ± 0,57 repetições 

Fonte: Ramalho, G. H. R. O. et al. (2011 p.6). 

 

A Tabela 3 demonstra que os indivíduos que realizaram o teste RM a 80% de 

1RM obtiveram uma variação muito grande no número de repetições executadas, sendo um 

fator de investigação importante que se leva a questionar essa prescrição através de NRM. 

Além também de ser notada diferença em relação a outros estudos realizados com o mesmo 

percentual de carga. Os autores acreditam que essa diferença de resultados se deva ao controle 

de ritmo e amplitude de movimento presentes no estudo. Também houve controle do ritmo da 

execução no estudo de Chagas e colaboradores (2005) que controlou ainda a fase concêntrica 

do movimento, e Mazini Filho e colaboradores (2010) que também controlou apenas a fase 

excêntrica, porém utilizando-se de um percentual de carga máxima um pouco mais elevado. 

Todos os estudos foram realizados em indivíduos com experiência ≥ a 6 meses de TF. Os 

resultados deste trabalho vão contra o que está estipulado na literatura acreditando os autores 

que o percentual de intensidade está se correlacionando em uma faixa intermediária entre 

força pura e força dinâmica diferente do que se espera ao trabalhar com 80% de 1RM que está 

relacionado ao desenvolvimento de hipertrofia. 

 

4.3. Quanto à familiarização 

 

Uma variável de suma importância que pode influenciar diretamente no resultado 

do teste de 1RM permitindo também diminuir sua fidedignidade é a familiarização com o 

teste. A falta de familiarização com o teste poderá gerar aumento na força entre teste e reteste, 

criando assim falsa alusão de ganho de força relacionado ao treino, quando na verdade se trata 

apenas de melhora na adaptação ao treino, porém sem aumento na força muscular. Dias et al. 

(2013) nos adverte que a familiarização com o teste de 1RM poderá depender de vários 
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fatores individuais do praticante como: sexo, idade e até mesmo o tempo que o indivíduo 

possui de prática com o treinamento de força, além de apontar que em exercícios 

multiarticulares que possuem maior complexidade, o processo de familiarização também 

exige maior número de sessões. Sendo assim, os praticantes que possuem maior afinidade 

com o treinamento de força iram familiarizar mais facilmente com o teste de 1RM, atingindo 

um platô para a estabilização da carga máxima com menor número de sessões de treino. Por 

outro lado, indivíduos iniciantes em treinamento com pesos precisaram de mais tempo para 

familiarizar com o teste, buscando esta estabilização, assim como idosos e crianças. Portanto, 

são vários fatores que interferem na familiarização de um indivíduo com o teste de 1RM. 

Nessa perspectiva Dias et al. (2013) fazem levantamento de dados de várias pesquisas 

relacionadas a familiarização com o teste em diversos públicos expressados na tabela 6 a 

seguir:   
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Tabela 6. Estudos sobre familiarização a testes de 1RM. 

 

Estudo n 

(sexo) 

Idade 

(anos) 

Nº de 

exercícios 

Nº de 

tentativas 

Nº de 

sessões 

Variação Resultados 

Benton et al. 

(2009)  

19 (M) 35,5 ± 2,1 2 3 – 5 3 SUP (6,0%)  

LP (14,4%)  

Estabilização das cargas na 

terceira sessão para o SUP e 

necessidade de mais sessões 

para o LP.  

Cronin e 

Henderson 

(2004)  

10 (H) 21,0 ± 2,7 3 6 4 SUP (13,6%)  

AGAu (16,8%)  

AGAb (15%)  

Estabilização das cargas na 

segunda (SUP) e terceira 

(AGAu e AGAb) sessões.  

Gurjão et al. 

(2005)  

9 (H) 9,5 ± 0,5 2 3 8 ME (30,2%)  

RDB (22,7%)  

Estabilização das cargas na 

terceira (ME) e quinta (RDB) 

sessões.  

Levinger et 

el. (2009)  

13 (H) 

14 (M) 

50,7 ± 1,3 7 3 – 6 3 SUP (2,0%) 

RDB (1,5%) 

LP (4,3%) 

PF (0,6%) 

TP (2,5%) 

ME (3,8%) 

RB (1,1%) 

Estabilização das cargas na 

segunda sessão.  

Nascimento 

et al. (2012)  

45 (M) 65,5 ± 4,3 3 3 3 SUP (4,2%)  

LP (11,7%)  

RDB (15%)  

Estabilização das cargas entre a 

segunda e terceira sessões  

Phillips et 

al. (2004)  

16 (H) 

31 (M) 

75,8 ± 7,5 

75,2 ± 17,3 

2 NR 3 SUP (H=5,9%; 

M=2,9%)  

LP (H=2,3%; 

M=3,9)  

Estabilização das cargas na 

terceira sessão  

Ploutz-

Snyder e 

Giamis 

(2001)  

7 A (M) 

6 I (M) 

23,0 ± 4,0 

66,0 ± 5,0 

1 3 – 8 2 – 5 

(A) 

7 – 10 

(I) 

ME (A = 

11,8%; I = 

20,8%)  

Estabilização das cargas entre a 

terceira e quarta (A) e entre a 

oitava e nona (I) sessões.  

Nota. H = homens; M = mulheres; SUP = Supino em banco horizontal; LP = Leg press; AGA = Agachamento; AGAu = 

Agachamento unilateral; AGAb = Agachamento bilateral; RDB = Rosca direta de bíceps; PF = Puxada pela frente; TP = 

Tríceps na polia; ME = Mesa extensora; RB = Remada baixa; MF= Mesa flexora; FL = Flexão plantar de tornozelo; NR = 

Não relatado; E = Experientes; NE = Não-experientes; SD = Sedentários; FA = Fisicamente ativos; TF = Treinados em 

força; A = Adultas; I = Idosas. Fonte: Dias, et al. (2013, p.236). 
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Tabela 6. (Continuação). 

 

Estudo N 

(sexo) 

Idade 

(anos) 

Nº de 

exercícios 

Nº de 

tentativas 

Nº de 

sessões 

Variação Resultados 

Ritti-Dias et al. 

(2005) 

21 (H) 24,5 ± 3,8 3 3 4 SUP (2,4%) 

AGA (3,3%) 

RDB (5,5%) 

Estabilização das 

cargas na segunda 

(RDB) e terceira 

(SUP e AGA) 

sessões. 

Ritti-Dias et al. 

(2009) 

18 (M) 22,4 ± 2,8 3 3 5 SUP (6,1%) 

AGA (8,0%) 

RDB (12,6%) 

Estabilização das 

cargas na segunda 

(AGA) e terceira 

(SUP e RDB) 

sessões. 

Ritti-Dias et al. 

(2011) 

16 E (H) 

14 NE (H) 

18 a 30 2 3 4 SUP (E=1,2%; 

NE=10,2%) 

AGA (E=3,3%; 

NE=11,2%) 

E: Sem diferença 

entre as sessões; 

NE: Estabilização 

das cargas na 

segunda (AGA) e 

terceira (SUP) 

sessões. 

Salem et al. 

(2002) 

6 (H) 

24 (M) 

65,2 ± 6,3 4 3 4 LP (13,3%) 

ME (3,0%) 

MF (13,5%) 

FP (12,3%) 

Estabilização das 

cargas na segunda 

sessão. 

Silva-Batista et 

al. (2011) 

8 (H) 

8 (M) 

25,4 ± 4,0 

20,4 ± 1,7 

1 Até 5 5 AGA (H=18%; 

M=15%) 

Estabilização das 

cargas na terceira 

(M) e quarta (H) 

sessões. 

Soares-Caldeira 

et al. (2009) 

27 (M) 21,6 ± 2,5 

 

3 3 5 SUP (6,0%) 

AGA (5,4%) 

RDB (11,7%) 

Estabilização das 

cargas entre a 

terceira e quarta 

sessões 

Tiggemann et 

al. (2011) 

10 SD (M) 

10 FA (M) 

10 TF (M) 

18 a 34 2 Até 5 2 SUP (SD=2,1%; 

FA=0.9; 

TF=1,6%) 

LP (SD=3,2%; 

FA=2,3; 

TF=4,6%) 

Não houve 

estabilização das 

cargas em 

nenhum dos três 

grupos 

experimentais, em 

ambos os 

exercícios 

Nota. H = homens; M = mulheres; SUP = Supino em banco horizontal; LP = Leg press; AGA = Agachamento; AGAu = 

Agachamento unilateral; AGAb = Agachamento bilateral; RDB = Rosca direta de bíceps; PF = Puxada pela frente; TP = 

Tríceps na polia; ME = Mesa extensora; RB = Remada baixa; MF= Mesa flexora; FL = Flexão plantar de tornozelo; NR = 

Não relatado; E = Experientes; NE = Não-experientes; SD = Sedentários; FA = Fisicamente ativos; TF = Treinados em 

força; A = Adultas; I = Idosas. Fonte: Dias, et al. (2013, p.237). 

 

Por outro lado, é importante ressaltar também que o excesso de sessões na 

familiarização com o teste poderá desmotivar o praticante. Então deve-se levar esse fator em 

consideração, evitando exageros em sessões de familiarização para a realização do teste.  
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4.4. Quanto a sua segurança 

 

Em relação a este termo existe muita controvérsia presente na literatura. Devido às 

variações entre testes, ocorrem alguns conflitos entre estudos. Alguns se posicionam e 

defendem a aplicação de testes máximos para todos os públicos; já outros alertam a forma de 

se realizar esses trabalhos em indivíduos que não tenham um nível de treino mínimo, ou que 

nunca tiveram contato com o treinamento de força e, referenciam cautela nesses casos.  

Lacio et al. (2010) alertam quanto a realização do teste de 1RM em indivíduos 

que ainda iniciam no TF, além de crianças, adolescentes, adultos sedentários, idosos, 

hipertensos, cardíacos e em situações de recuperação muscular, por se tratar de uma 

metodologia que utiliza cargas máximas, alegando haver risco elevado de causar lesões 

musculoesqueléticas.  

Por outro lado, parece ser um método seguro para praticantes com experiência no 

TF pelo fato de ser baixa a incidência de lesões durante ou após a aplicação dos testes 

relatados na literatura que estejam diretamente relacionadas com o mesmo. Dias et al. (2013) 

analisaram sobre o assunto pelo fato de o teste de 1RM ser frequentemente citado como 

método recorrente de possíveis lesões. Encontraram um trabalho realizado com grupo de 70 

idosos que foram submetidos ao 1RM, por fim foram relatadas 11 lesões das quais 7 teriam 

sido acarretadas pelo próprio teste, já as demais decorrentes de lesões prévias. 

No mais é desconhecida a ocorrência de lesões devido ao teste nos estudos até 

aqui verificados. Sendo assim, o risco de lesão pode estar relacionado a alguns grupos de 

praticantes que possuem baixa convivência e/ou experiência com o TF ou grupos com maior 

fragilidade como idosos ou indivíduos com determinadas complicações que possam ter 

interferência direta no desempenho do TF como já foi citado. 

Porém, caso ocorra a falta de segurança por parte do avaliador em executar o teste 

máximo, ainda existe também outra forma de se mensurar o 1RM de um praticante de TF que 

é a predição da carga máxima a partir do número de repetições máximas (NRM), com cargas 

submáximas, com utilização de equações para predição da carga máxima. 

 

4.5 Predição de 1RM a partir de NRM 

 

Pelo fato de ocorrer em muitos momentos a falta de experiência ou mesmo de 

segurança por parte do avaliador em aplicar o teste de carga máxima, surge a opção pelo teste 

submáximo de múltiplas repetições. Com o objetivo de se mensurar indiretamente a carga 
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máxima existem algumas equações para se trabalhar com esse método, e nessa perspectiva, 

Junior et al. (2012) desenvolveram um estudo, a fim de avaliar o nível de confiança de 3 

equações de predição de 1RM através de repetições submáximas, observando se as mesmas 

subestimam, ou superestimam em seus resultados. Para o estudo eles contaram com a 

presença de 13 homens saudáveis, idade entre 20 e 39 anos, com no mínimo 6 meses de 

experiência em TF e frequência de treinos ≥ a 3 vezes por semana. A força máxima dos 

indivíduos foi mensurada através do teste de 1RM nos exercícios supino reto e leg press. 

Houveram seções de familiarização por um período de 3 semanas antecessoras ao início do 

teste, a fim de aumentar a confiabilidade dos valores obtidos. Realizado o teste máximo, 48 

horas após, para realização do teste submáximo os participantes fizeram o máximo de 

repetições possíveis com 80% da carga máxima levantada. O número de repetições foi 

documentado para análise, a partir de equações de predição de 1RM e assim foram calculadas 

as estimativas e comparadas ao teste máximo. Na tabela 7 a seguir são apresentamos os dados 

médios obtidos no teste máximo, em kg, além do número de repetições obtido no teste 

submáximo com 80% do valor de 1RM. 

 

Tabela 7: Resultados médios em kg do teste de 1RM e número de rep. obtidos com 80%RM. 

 

Exercício 1RM (kg) N° de repetições 

Supino reto 79,08±14,03 7,77±1,09 

Leg press 45° 249±31,17 8,31±1,18 

Fonte: Junior et al. (2012, p.10). 

 

As equações usadas no estudo são:  

Equação de Brzychi, (1993) [Eq. 01]: 

1RM = peso levantado (lb): [1,0278 – (repetições até a fadiga x 0,0278)]  

Equação sugerida por McArdle et al. (2003) [Eq. 02]:  

1RM(kg) = 1,172 x 7 a 10 RM de peso(kg) + 7,704  

Equação de Cosgrove & Mayhew (1997) [Eq. 03]:  

1RM(kg) = 18,1 + 0,34 x número de repetições  

O número médio de repetições obtido neste estudo realizado a 80% da carga 

máxima está de acordo com a literatura específica, sendo entre 7 e 8 repetições para 80% da 

carga máxima. Dados que apresentem probabilidade de ocorrência de hipótese de nulidade 

menor que 1% ou 5% (p<0,01 ou 0,05) serão considerados estatisticamente diferentes. Tanto 

os testes de supino como leg press tiveram altíssimo nível de correlação quando realizados a 
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partir dos valores gerados pelas equações de Brzychi & McArdle, porém não foi o caso 

quando utilizada a equação de Cosgrove & Mayhew em que a correlação é negativa, o que a 

torna inadequada para a prescrição de exercícios de força.  

Neste estudo, ainda foi possível observar que as equações de McArdle & Brzychi 

têm correlação fortíssima entre si, o que já era de se supor pela análise dos dados obtidos; já a 

correlação entre a equação de Cosgrove & Mayhel em relação às outras duas equações é nula.  

Nas tabelas a seguir (9 e 10), são demonstrados os testes máximos, submáximos, número de 

repetições obtidos com 80% da carga máxima, além dos dados obtidos nas três equações para 

os testes realizados. As equações Brzychi, McArdle e Cosgrove & Mayhel respectivamente 

representam as equações 1, 2, 3 (EQU. 1, EQU. 2 e EQU. 3), demonstradas nas tabelas 8 e 9. 

Podemos notar que a equação 3 não reproduz, em nenhum dos testes, valores reais ou 

próximos dos valores para a carga máxima da amostra. Portanto, deduz-se que a mesma 

mostrou-se ineficiente.  

 

Tabela 8. Comparativo de 1RM e NRM (através de equações preditivas) no teste de Supino. 

 

1RM(kg) 80%RM(kg) S. Máx(rep) EQU. 1 EQU. 2 EQU. 3 

96 76 7 91,21 96,7 20,48 

62 50 8 62,08 66,3 20,82 

56 45 10 60,01 60,4 21,5 

66 52 9 66,87 68,6 21,16 

62 50 8 62,08 66,3 20,82 

80 64 7 76,81 82,7 20,48 

86 69 8 85,6 88,5 20,82 

101 80 7 96,01 101,4 20,48 

89 71 7 85,21 90,9 20,48 

91 73 7 87,61 93,26 20,48 

83 66,5 8 82,56 85,6 20,82 

77 61 9 78,44 79,1 21,16 

79 63 6 73,17 81,5 20,14 

Fonte: Junior et al. (2012, p.11). 
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Tabela 9. Comparativo de 1RM e NRM (através de equações preditivas) no teste do Leg Press. 

 

1RM(kg) 80%RM(kg) S. Máx(rep) EQU. 1 EQU. 2 EQU. 3 

254 203 10 270,7 245,62 21,5 

256 204 8 253,2 246,79 20,82 

180 144 9 185,1 176,47 21,16 

200 160 7 192,03 195,22 20,82 

270 216 9 277,7 260,85 21,16 

215 172 8 213,5 209,28 20,82 

250 200 7 240,03 242,1 20,48 

286 229 9 294,4 276,09 21,16 

265 212 8 263,2 256,16 20,82 

273 218 8 270,6 263,2 20,82 

267 213 9 273,9 257,34 21,16 

258 206 6 239,2 249,13 20,14 

264 211 10 281,4 254,99 21,5 

Fonte: Junior et al. (2012, p.12). 

 

Através deste estudo os autores chegam ao consenso de que a aplicação de testes 

submáximos na intenção de se determinar a carga de 1RM pode ser utilizada, desde que a 

escolha da equação seja observada com bastante rigor. 

  



 
 
 

25 
 

    
 

5. DISCUSSÃO 

 

É importante saber que as variações nos métodos de aplicação, como a 

familiarização com o treinamento de força, velocidade da execução do movimento, amplitude 

total na realização destes testes podem alterar de forma significativa os resultados. Sendo 

assim, analisar os testes de 1RM e RM para a prescrição de treinamento de força como forma 

investigativa vem para quebrar algumas dúvidas e trazer novos conceitos a respeito da 

confiabilidade e fidedignidade, em relação a esses estudos. 

Para se trabalhar com o 1RM na prescrição do TF é necessário que haja bastante 

conhecimento e competência por parte do aplicador para executar o teste de maneira eficaz. O 

teste de 1RM necessita de bastante tempo gasto para sua aplicação, a fim de se mensurar a 

carga máxima suportada por cada indivíduo praticante do TF, que deverá ser realizada em 

cada exercício praticado separadamente, além de haver também a necessidade frequente de 

realizações de novos testes para a atualização da carga de 1RM, necessidade essa que muitas 

vezes acaba sendo negligenciada nos clubes e academias pela longa faixa de tempo gasto com 

o teste. Em determinados casos, o teste acaba sendo substituído por percentuais pressupostos 

pelos aplicadores dos mesmos, como Pereira e Gomes (2003) nos alertam, a prescrição do 

treinamento normalmente será baseada em um percentual imaginário do máximo, uma vez 

que raramente é executado o teste de 1RM, o que leva ao grande risco de se subestimar ou 

superestimar os valores do teste e assim fazerem com que a prescrição do TF também seja, 

reduzindo a sua confiabilidade e fidedignidade, fato que pode torna-lo ineficaz para 

desenvolvimento das adaptações fisiológicas pretendidas pelo praticante do TF.  

Outro fator de risco na aplicação do método de 1RM é a falta de familiarização 

com o teste que pode gerar valores inexatos na mensuração da carga máxima para o 

praticante. Sendo assim, acabam gerando também uma prescrição falha. Dias et al. (2013) 

alegam que indivíduos com experiência em TF tendem a familiarizar-se com o teste de 1RM 

com maior facilidade; quanto menor o nível de experiência, maior será a necessidade de um 

alto número de sessões de familiarização para se atingir um platô da força máxima. Por outro 

lado, sua pesquisa aponta indivíduos com experiência prévia de pelo menos 24 meses, em que 

se mostram desnecessárias sessões para a familiarização, além de ainda haver diferença no 

processo de familiarização também para diferentes tipos de exercícios, bem como para 

diferenças de idade dos praticantes, ou mesmo diferença de sexo.  

Em seu estudo, Ramalho et al. (2011) relatam a importância sobre fator 

velocidade de execução do movimento e sua interferência direta na prescrição e controle do 
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TF, ainda complementam que as fases excêntrica e concêntrica devem ser controladas de 

forma lenta, devido à grande resistência oferecida à musculatura do praticante pela carga, e 

não devendo ser a próprio escolha do executante. Todavia, nos estudos abordados de Pereira e 

Gomes (2003), Simão, Poly & Lemos (2004), Maior et al. (2005) e Cáceres et al. (2011) não 

houve controle da velocidade de execução do movimento o que pode acarretar na diminuição 

da confiabilidade destes estudos. No estudo de Ramalho et al. (2011) houve esse controle, 

porém o mesmo acabou gerando resultados não condizentes com o esperado, entrando assim 

em conflito com os valores estipulados pela literatura. 

Porém Simão et al. (2001) citado por Ramalho et al. (2011) sai em defesa da não 

utilização de um controle da velocidade do movimento nas pesquisas cientificas, dizendo que 

existe uma falta de informações específicas, impedindo que seja padronizado um ritmo de 

execução ideal nos testes. 

Há uma grande discrepância no número de repetições no teste de RM em vários 

estudos abordados, entre os números mínimo e máximo de repetições. Nos exercícios de 

grandes grupamentos musculares, há uma tendência de realização de um número excessivo de 

repetições por parte dos praticantes (SIMÃO, POLY & LEMOS, 2004; MAIOR et al., 2005; 

CÁCERES et al., 2011). Por outro lado, alguns exercícios apontam resultados que vão de 

encontro ao estipulado pela literatura, como no caso do estudo realizado com o teste 1RM em 

Supino Reto e Puxada de Frente (SIMÃO, POLY & LEMOS, 2004). 

Simão, Poly & Lemos (2004) observaram uma média de repetições de 9,2 (± 1,3) 

em seus estudos, os indivíduos realizaram o teste a 80 % do teste de 1RM no supino 

horizontal e comparou ao estudo de Hoeger e colaboradores (1987) que obtiveram um número 

médio de repetições a 80% do teste de 1RM de 12 (± 3) no supino horizontal. Em ambos os 

estudos, os indivíduos apresentavam familiarização no trabalho de musculação e todos eram 

do gênero masculino. Ramalho et al. (2011), abordam também um estudo de Mazini Filho e 

colaboradores, em que mesmo procedimento foi adotado em relação aos testes de 1RM e de 

% RM. Porém, a intensidade utilizada para se realizar o teste de RM foi distinta dos demais 

estudos por eles citados, a intensidade usada foi de 85 % da carga máxima. Os resultados 

gerados foram aproximadamente 6 repetições, indo ao encontro com estudos abordados nessa 

linha e com intensidades próximas. 

Desta forma, pode-se observar que os testes usando o parâmetro de RM tem 

demonstrado resultados diferentes em relação ao número de repetições do movimento entre os 

testes. Mesmo usando 80 % de 1RM como padrão de prescrição, os resultados variam entre 9 

e 12 repetições no número de repetições realizadas pelos indivíduos. Conforme Ramalho et al. 



 
 
 

27 
 

    
 

(2011) avaliaram no seu estudo. Sendo assim, a abordagem que se utiliza para a prescrição de 

treinamento de força em academias através do percentual de 1RM utilizando o método de 

RM, pode obter resultados subestimados e de muita variação entre indivíduos devido ao fato 

de haver alterações significativas como os fatores biológicos que diferem um indivíduo do 

outro, diferenças fisiológicas e de biótipos que trazem falta de semelhança e particularidades 

individuais para cada pessoa, execução do movimento e velocidade na qual o mesmo é 

realizado, sendo um fator que não vem sendo abordada de forma devida. A aplicação do teste 

sem esse controle torna os resultados não muito confiáveis, bem como a amplitude de 

movimento durante a execução dos testes dentre outros. Por outro lado, Bacarin (2012) em 

seu estudo de revisão bibliográfica aponta vantagens importantes em relação às aplicações dos 

testes de 1RM e % de 1RM, que devem continuar sendo investigadas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando todos os fatos levantados até aqui, podemos considerar que os testes 

de 1RM e RM possuem suas particularidades. Alguns autores apontam que fatores como, 

velocidade e amplitude do movimento podem ter grande influência no resultado final dos 

testes, mesmo que essas condições sejam pouco investigadas. Todavia, no estudo Ramalho et 

al. (2011) aqui citado, embora contando com essas intervenções no teste de RM, o mesmo 

acabou gerando resultados indevidos. Entretanto, ainda não existe um consenso unificado na 

literatura para se estipular uma padronização de ritmo ideal para a execução do movimento 

durante os testes. 

Da mesma forma ainda não se tem um consenso acerca do número de sessões 

necessárias para a familiarização aos testes. A familiarização dependerá então de inúmeros 

fatores tais como: nível de experiência do praticante com o TF, complexidade do exercício 

realizado, diferenças de idade ou mesmo sexo. No quadro a seguir estão presentes as 

vantagens e desvantagens de cada um destes métodos de treinamento. 

 

 1RM RM (percentual da carga máxima) 

Vantagens  • Eficaz para mensurar e monitorar o 

desenvolvimento da força em 

praticantes de TF; 

 

• Baixo custo em sua aplicação; 

 

• Aplicabilidade em diversos 

exercícios; 

 

• Método seguro para praticantes com 

experiência em TF. 

• Contribui para o aumento da força, 

resistência e hipertrofia muscular; 

 

• Fácil aplicação em público 

diversificado. 

Desvantagens • Tempo elevado para aplicação; 

 

• Necessidade constante de reajustes 

da carga (reteste); 

 

• Risco de lesão e indivíduos 

inexperientes em TF; 

 

• Não é muito habitual a utilização 

rotineiramente nas academias. 

• Discrepância do número de repetições; 

 

• Intensidades de carga distintas para 

mesmos percentuais em diferentes 

exercícios; 

 

• Falta de consenso sobre ritmo ideal do 

movimento de execução. 

 

 

 

 

Devido a fatores como falta de confiança ou segurança, por parte dos avaliadores, 

para se aplicar o teste de cargas máximas (1RM) vem-se adotando o método de mensuração 
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indireta de 1RM através do teste de NRM, com variado número de repetições, utilizando-se 

de equações preditivas. Este se mostra um método seguro, porém exige uma grande atenção e 

cautela por parte do avaliador na escolha da equação, haja vista à existência de equações não 

eficazes para esta prescrição. Por fim, o teste de RM baseado unicamente em percentuais de 

1RM se mostra um método inseguro, sua utilização pode resultar em baixos níveis de 

confiabilidade e fidedignidade na predição do TF, podendo gerar resultados e adaptações 

fisiológicas adversas nos indivíduos praticantes.  

  



 
 
 

30 
 

    
 

REFERÊNCIAS 

 

BACARIN, M. C. Prescrição do treinamento de força a partir da força máxima (1RM) ou pelo 

método de repetições máximas: semelhanças, diferenças, vantagens e desvantagens. 

EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Ano 17, n. 175, Dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.efdeportes.com/efd175/treinamento-de-forca-a-partir-da-forca-maxima.htm>. 

Acesso em: 16 Jul. 2017. 

 

CÁCERES, J. M. S. et al. Teste de 1RM na prescrição do treinamento de força. Revista 

Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. São Paulo, vol. 5, n.30, p.543-547, 

Nov./Dez. 2011. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&as_sdt=0%2C5&q=Teste+de+1RM+na+prescri%C3%A7%C3%A3o+do+treinamento+d

e+for%C3%A7a&btnG=>. Acesso em: 21 Ago. 2017. 

 

DIAS, R. M. R. et al. Influência do processo de familiarização para avaliação da força 

muscular em testes de 1-RM. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. vol. 11, n. 1, 

p.34-38, Jan./Fev. 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922005000100004>. 

Acesso em: 04 Jun. 2017. 

 

DIAS, R. M. R. et al. Segurança, reprodutibilidade, fatores intervenientes e aplicabilidade de 

testes de 1-RM. Motriz. Rio Claro, vol. 19, n.1, p.231-242, Jan./Mar. 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/motriz/v19n1/a24v19n1.pdf>. Acesso em: 28 Ago. 2017. 

 

FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. 3. ed. 

Porto Alegre: Artmed Editora Ltda. 2006. 

 

JUNIOR, F. F. R. et al. Análise de protocolos de testes de força submáximos para predição de 

carga máxima (1RM) na musculação. Coleção Pesquisa em Educação Física. vol. 11, n. 2, 

p.07-14, 2012. Disponível em: <http://www.editorafontoura.com.br/periodico/vol-

11/Vol11n2-2012/Vol11n2-2012-pag-7a14/Vol11n2-2012-pag-7a14.pdf>. Acesso em: 16 Jul. 

2017. 

 

LACIO, M. L. et al. Precisão das equações preditivas de 1-RM em praticantes não 

competitivos de treino de força. Motricidade. vol. 6, n. 3, p. 31-37, Abr. 2010. Disponível 

em: < http://www.revistamotricidade.com/arquivo/2010_vol6_n3/v6n3a05.pdf>. Acesso em: 

02 Jan. 2018. 

 

MAIOR, A. S. et al. Utilização do teste de 1RM na prescrição de exercício resistidos: 

vantagens ou desvantagens. Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício. vol. 4, n. 1, p.22-

26, 2005. Disponível em: 

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/7899218/Fisiologia%20do%20Exercici

o_2005.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1515161688&Sig

nature=SwKfyFoA6dmxFDNFDnrOYxCJaeo%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DConsistency_and_interval_recovery_analys.pdf#pag



 
 
 

31 
 

    
 

e=23>. Acesso em: 14 Nov. 2017. 

 

PEREIRA, M. I. R.; GOMES, P. S. C. Testes de força e resistência muscular: confiabilidade e 

predição de uma repetição máxima – Revisão e novas evidências. Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte. vol. 9, n. 5, p.325-335, Set./Out. 2003. Disponível em: 

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43809092/v9n5a12.pdf?AWSAccessKe

yId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513024417&Signature=2KL8P55IO2q93Ax

SMKvESTm1kAs%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DTestes_de_forca_e_resistencia_muscular_c.pdf>. 

Acesso em: 16 Jul. 2017. 

 

RAMALHO, G. H. R. O. et al. O teste de 1RM para predição da carga no treino de hipertrofia 

e sua relação com número máximo de repetições executadas. Revista Brasileira de 

Biomotricidade. vol. 5, n. 3, p.168-174, Jul. 2011. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/pdf/930/93020834004.pdf>. Acesso em: 02 Jan. 2018. 

 

RIEDER, F. D.; FAVARO, O. R. P. Predição de força máxima e número de repetições no 

supino durante intensidades para hipertrofia e endurance muscular. Revista Brasileira de 

Prescrição e Fisiologia do Exercício. São Paulo, v. 8, n. 44, p.192-200. Mar./Abr. 2014. 

Disponível em: < http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/618>. Acesso em: 

26 Dez. 2017. 

 

SIMÃO, R.; POLY, M. A. U.; LEMOS, A. Prescrição de exercícios através do teste de T1RM 

em homens treinados. Fitness & Performance Journal. vol. 3, n. 1, p.47-51, 2004. 

Disponível em: <http://www.fpjournal.org.br/painel/arquivos/1518-

6_Homens_treinados_Rev1_2004_Portugues.pdf>. Acesso em: 06 Jun. 2017. 

 

  



 
 
 

32 
 

    
 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por qualquer 

meio convencional ou eletrônico, desde que citada à fonte.  

 

 

 

_________________________________ 

Charlem Ricardo Macedo 

charlesmacedo14@gmail.com 

 

 

_________________________________ 

Reimer Junio Souza 

reimersouza@hotmail.com 

 

 

 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Campus JK - Diamantina/MG 

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 

Alto da Jacuba CEP 39100-000 

Telefone: +55 (38) 3532-1200 e (38) 3532-6800 


