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Introdução:  
 Na determinação da carga de trabalho em TCR, usualmente se convenciona  falar em percentuais da carga máxima 

(%1RM), estimando se valores que vão de 50 a 110% , associados a diferentes sistemas de 
treino. Estas correlações explicitam claramente os conceitos inter-depentendes de 
volume, intensidade e densidade. Contudo, medir a capacidade máxima de trabalho 
neuromuscular não é uma tarefa muito simples. Pela plasticidade técnica ofertada pelo 
TCR, diferentes ajustamentos bio-psicológicos podem ser conseguidos, de uma forma 
mais rápida e eficiente quando as cargas de trabalho estão perfeitamente ajustadas, algo 
metaforicamente comparado ao ajuste da posologia de um medicamento antibacteriano 
após uma cultura com anti-biograma, “nem a mais nem a menos”, dose certa. Esta 
perfeita equalização possibilita o 
escalonamento ideal de repouso e 
prescrições mais precisas da fase de 
recuperação fisiológica, reduzindo a 
possibilidade da ocorrência de síndromes 
de over-use ou sub-treinamento. 
Considerando que a sistemática de 
treinamento envolve uma periodização 

sequenciada  cronologicamente  e encaixada, de forma progressiva, a avaliação 
precisa da carga de treino pode servir de instrumento de monitoramento e 
acompanhamento da evolução do rendimento físico desportivo e ou aptidão física. 
Que pese o fato da capacidade de trabalho variar amplamente com diferentes 
aspectos sócio culturais, como: alimentação, pré-disposição psico-afetiva, 
utilização de medicamentos e suplementos ergogênicos, hora do dia, dia da 
semana, estágio do ciclo menstrual, dentre outras. Uma variável que com 
frequência apresenta-se como um viés nestes procedimentos de avaliação, é a 
característica da máquina (aparelhos da sala de TCR), por terem sistemas 
diferenciados de roldanas, ajustes anatômicos diferentes, para além de um 
sistema de atrito e frenagem particular de cada empresa, gera resultados 
diferentes, é prudente desta forma então, avaliar o aluno/atleta, nos equipamentos em que irá treinar. O conceito carga 
máxima de trabalho pode ser extrapolado para atividades de treinamento aeróbio e de velocidade, onde se usa o conceito de 
velocidade crítica ou velocidade de limiar. Apregoa se contudo que avaliações de 1RM não devam ser feitas com praticantes 
iniciantes, sob o risco de se induzir lesões e rompimentos desnecessários, optando se por metodologias alternativas para 
determinação da capacidade de trabalho, como cálculos indiretos pela massa corporal, cálculos indiretos pelo número de 
repetição (RM), os chamados de protocolos sub-máximos. Algumas máquina de treinamento de força, exibem a capacidade de 
avaliarem a força imposta pelo praticante e automaticamente se ajustarem para o percentual de resistência solicitado, 
facilitando grandemente o trabalho da prescrição do exercício.  
 
 

1. Equipamentos:  
a. Aparelhos da sala de musculação:  (vide tabela de apontamento de resultados). 

b. Protocolo de CM , por medição sub-máxima:   RM= CT x [1,0 – (0,02xREPs)] 
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2. Experimento: 
a. Trabalho em duplas: realize  aquecimento direcionado (por aparelho). Execute 05 (cinco) repetições com carga 

que se aproxime de 50% da carga máxima. Ao término de cada sessão de execuções,  realize alongamento 
estático dos grupos musculares agonista e antagonista.   

b. Execute o teste de 1RM crescente nos aparelhos para membros superiores e tronco (falha concêntrica, 2 reps). 
c. Execute o teste de Repetição máxima e lance o resultado no protocolo, para os aparelhos de membro inferior.  
d. Considere a carga que foi vencida  e os resultados calculados como o resultado.  
e. De prosseguimento em seus testes fazendo um revezamento entre aparelhos para MS e MI.  

 
 

3. Resultados:  
 

Aparelho Carga (kg) Principal agonista PSE
1
 

Variações fisiológicas  
observadas 

(B) Banco adutor  
 

   

(B) Banco extensor  
 

   

(B) Banco flexor  
 

   

(B) Flexão plantar   
 

   

(B) Leg Press horizontal  
 

   

Bíceps (Crossover roldana)  
 

   

Desenvolvimento (barra guiada)  
 

   

Elevação lateral sentado  
 

   

Peitoral fly (Peck-deck)  
 

   

Supino na barra guiada  
 

   

Tríceps (Crossover roldana)  
 

   

 
 
 

4. Plotagem gráfica de resultados:  
a. Ordene de forma decrescente,   em uma planilha de excell os resultados (carga em kg) de acordo com o grupo 

muscular do agonista principal, apresentando os resultados em gráficos de colunas
2
.  Para anexar ao portfólio, 

faça uma impressão monocromática.  
 

5. Questionamentos propostos:  
a. Qual a real relação entre a carga (kg) de treino e o número de repetições (reps), frente a uma referência 

fisiológica ligadas aos princípios do treinamento desportivo?  
b. Qual variável é mais significativa em propostas de treino para hipertrofia: carga ou número de repetições? 

Justifique.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Escala de Borg.  

2
 Vide modelo ao final do roteiro de trabalho, lembrando que o mesmo não apresenta os grupamentos musculares trabalhados, 

tampouco uma carga (kg) real.  
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Data da entrega em: ____/março/ 2015. 
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Grupos musculares 

Resultados de avaliação de capacidade máxima de força pelo teste de 1RM, em adulto jovem 
sem nenhuma limitação fisiológica. Cruz, 2012. 
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