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1. INTRODUÇÃO
Em qualquer actividade que estejamos inseridos, realizar um planeamento e
programação adequados, ajuda-nos certamente a rentabilizar os recursos disponíveis e a
conseguir os objectivos ou metas pré-definidas.
Quando pretendemos realizar o planeamento de treino de uma época desportiva
existem diversos aspectos que deveremos considerar, entre outros:
-

Objectivos de treino e de rendimento para os atletas;

-

Características dos atletas para os quais irá ser elaborado o plano;

-

Estrutura de rendimento ou exigências da especialidade ou modalidade a considerar;

-

Condições e condicionantes da preparação;

-

Competições preparatórias e principais em que os atletas irão participar;

-

Modelos de treino a aplicar para cada ciclo de treino e/ou temporada;

-

Estrutura da carga e conteúdos de treino a realizar em cada macrociclo, mesociclo e
microciclo;

-

Como efectuar o Controlo do treino;

-

Utilização do Modelo de preparação.
Desta forma, neste artigo que visa uma abordagem ao planeamento do treino para

corredores de 400m, iremos apresentar as características gerais e estrutura do rendimento
dessa corrida, bem como os possíveis Modelos de Planificação do treino (de distribuição
da carga de uma forma regular, acentuada e/ou concentrada).
Algumas considerações relativamente à Estrutura da carga e respectiva distribuição
dos conteúdos pelos Macrociclos, Mesociclos e Microciclos.
Para finalizar um ponto dedicado ao Modelo de Preparação, apresentando um caso
concreto de um corredor de 400m (Paulo Ferreira).
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2. CARACTERÍSTICAS DA CORRIDA DE 400m
2.1. Características gerais
A corrida de 400m está integrada dentro das corridas de velocidade que compõem
o programa olímpico. No entanto, a volta à pista pouco tem a ver com as provas de 100 e
200m, uma vez que pela duração que encerra apresenta algumas características muito
diferentes destas duas provas, nomeadamente no que se refere à capacidade física
resistência e às ligações que esta estabelece com as capacidades, força e velocidade.
Ainda assim, a velocidade apresenta-se como uma capacidade determinante no
resultado desta prova. Segundo Schaefer (1989), a velocidade máxima de competição
corresponde a 90% da capacidade individual máxima locomotora. Neste sentido, um atleta
que não possua um nível de velocidade máxima bastante elevado, por muito resistente que
seja, o seu resultado final estará sempre condicionado.
Por outro lado importa considerar um aspecto que se relaciona com a economia de
esforço, isto é, quando nos referimos à velocidade máxima de competição devemos
considerar um valor muito próximo mas submáximo em relação à máxima velocidade de
locomoção do atleta (como sugere o parágrafo anterior). Esta economia consegue-se, como
nos sugere Pascua (1998), por um lado à custa de uma acelaração mais longa e fluida
(relativamente a uma corrida de 100 e 200m) e de uma boa utilização da força elásticoreflexa ou elástico-explosivo-reactiva.
Vittori (1991) identifica como requisitos funcionais para a corrida de 400m:
- Velocidade – onde se distingue a fase de aceleração e a velocidade máxima;
- Força – qualidade necessária para adquirir e manter a velocidade. A força máxima
dinâmica e principalmente a força elástico-explosiva são as manifestações que
determinam a fase de aceleração. Por sua vez as expressões de força que
influenciam a fase de máxima velocidade de corrida são, força elástico-explosiva e
elástico-explosiva-reflexa.
- Resistência – qualidade necessária para que se possa continuar o esforço apesar da
instalação da fadiga. Depende fundamentalmente do sistema energético anaeróbio
láctico, dada a intensidade e brevidade do esforço.
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- Gestão do esforço – o atleta deverá seleccionar uma óptima combinação entre
frequência e amplitude de passada por forma a adquirir velocidade de um modo o
mais económico possível que lhe possibilite manter o seu ritmo de corrida.

Para além da necessidade de desenvolver todas as capacidades condicionais de uma
forma harmoniosa, importa perceber que consoante o nível do atleta as exigências poderão
apresentar-se de forma diferenciada. Puig (1998) sugere que quanto melhor for o registo de
um atleta, maiores serão as exigências de velocidade e de força. Se considerarmos que os
melhores especialistas mundiais apresentam tempos na casa dos 45” enquanto que as
mulheres andam pelos 50”, parece lógico esperar que para estas a capacidade resistência se
apresente com um nível de exigência relativa, ligeiramente superior, ao contrário dos
homens para quem esta menor solicitação é compensada com um direccionamento para as
capacidades de força e velocidade como acima referimos.
Desta forma, se considerarmos que as marcas nesta prova, poderão oscilar entre os
44” e 65” (elite mundial masculina e atletas femininos de nível regional), facilmente se
poderá deduzir que uma duração tão ampla deverá corresponder a solicitações ligeiramente
diferentes, ainda que estejamos a referirmo-nos à mesma prova.
2.2. Estrutura do Rendimento da corrida de 400m – Especialidade de RCD
A Corrida dos 400m pela duração e exigências que apresenta, bem como pelo facto
de a capacidade física resistência se apresentar como factor determinante no rendimento
competitivo, é uma prova classificada por alguns autores como sendo de Resistência de
Curta Duração (Navarro,1999 e 2000; Zintl,1991). Navarro (2000) cita vários autores
(Harre, 1987; Neuman, 1990; Zintl, 1991) que classificam como disciplinas desportivas de
Resistência de curta duração (RCD) todas as actividades que se situem num espaço
temporal que medeia entre os 35” e os 2 minutos, para as quais a intensidade da carga deve
ser máxima, à duração de cada esforço.
Segundo Zintl (1991), nas Especialidades de RCD é necessário resistir à fadiga em
cargas a velocidade submáxima, pese embora a velocidade do movimento seja elevada,
bem como aos níveis de força que se aplicam.
Os critérios mais característicos da RDC são os que podemos observar no quadro
um.
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RDC

Critério
Duração da carga

35" - 2`

% de VO2 máx.

100

Lactato, mmol/l

10 – 22

Substrato energético principal

5

Glucogénio e Fosfatos

Vía energética predominante

Anaeróbio

Quadro 1 - Critérios da RDC (modificado a partir de Zintl, 1991 e Navarro, 1999)

Os mesmos autores apresentam como factores determinantes da RDC, os que se
podem observar no quadro dois.

Sist. energético

Factores

Anaeróbio

Capacidade de dispor de muita energia /unidade de tempo (dependente
dos depósitos de fosfatos e da actividade das enzimas glicólise anaeróbia)

Capacidade de produzir lactato (Potência láctica)
Capacidade de tamponamento (atrasar a hiperacidez)
Melhoria da tolerância à acidez

Aeróbio

Capacidade aeróbia (Regulação da produção/ eliminação de lactato;
melhoria da eliminação de substratos e resíduos metabólicos)

Quadro 2 - Factores determinantes da RDC (modificado a partir de Zintl, 1991 e Navarro, 1999)

Os autores consideram ainda outros factores como sejam, o nível de força ou
velocidade dentro da técnica motriz, no nosso caso a corrida.
O quadro dois e o parágrafo anterior referem os principais factores de rendimento,
de uma forma geral, para as especialidades de RCD. De facto no caso do atletismo também
as corridas de 800m se podem incluir nesta classificação e apresentam diferenças
consideráveis relativamente às provas de 400m. Assim, podemos resumir os factores
fisiológicos decisivos para a corrida de 400m como apresentamos seguidamente (Miguel,
2000 e 2001):
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Capacidade Anaeróbia Aláctica - dispor de um grande número de depósitos de fosfatos
para atrasar a entrada da via anaeróbia láctica e assim mobilizar esta fonte de alta
energia;

-

Potência Anaeróbia Láctica - a fim de continuar a dispor de muita energia por unidade
de tempo, sendo que para tal é necessário - acumular e conseguir tolerar uma elevada
concentração de lactato continuando o esforço);

-

Capacidade Anaeróbia Láctica – assume maior importância nas mulheres ou em atletas
de menor qualificação (Puig, 1998), uma vez que a maior duração da prova exige que,
apesar da contínua produção de lactato se consiga atrasar a hiperacidez.
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3. MODELOS DE PLANIFICAÇÃO DO TREINO PARA UMA ÉPOCA
DESPORTIVA
Actualmente na Planificação das especialidades de RDC (corridas de 400 e 800m)
parece existir uma grande diversidade. Com maior ou menor aproximação, utilizam-se os
seguintes Modelos de Planificação em função das formas de aplicação das cargas de treino:
CARGAS REGULARES

Periodização Tradicional
Alta Intensificação

CARGAS ACENTUADAS

Acentuação sucessiva
Macrociclos Integrados

CARGAS CONCENTRADAS

Blocos
ATR

Parece que qualquer dos modelos pode apresentar benefícios e ser eficaz na
melhoria do rendimento nestes desportos. Ainda assim, cada um destes modelos deverá ser
aplicado consoante os desportistas em causa: Periodização Tradicional numa fase inicial da
carreira do atleta, podendo depois seguir-se nas fases intermédia e avançada a aplicação de
Modelos de cargas acentuadas e concentradas respectivamente.

3.1. Cargas Regulares
Como foi referido anteriormente, na Periodização do treino através da aplicação de
cargas regulares podemos encontrar Modelos de Periodização Tradicional ou de Alta
Intensificação. Uma vez que o primeiro parece ser mais utilizado nestas especialidades,
vamos atender um pouco mais as suas características.
A Periodização Tradicional é recomendada por muitos autores para ser utilizada
como forma de planear as temporadas dos atletas com pouco tempo de treino ou de
escalões etários mais baixos, uma vez que pela necessidade de criar uma base mais
alargada o trabalho deve ser multilateral, sendo que muitas vezes o trabalho específico é
utilizado na aquisição e desenvolvimento das capacidades técnicas.
Por sua vez também os referidos atletas não necessitam de cargas muito intensas e
exigentes para que possam melhorar

as suas capacidades, nem tão pouco possuem

possibilidades de suportar o nível de sobrecarga que os restantes Modelos apresentam (em
tão curto espaço de tempo, de aplicação e recuperação das cargas de trabalho).
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De seguida apresentamos um quadro (baseado neste modelo de cargas regulares)
com a distribuição dos conteúdos de trabalho para corredores de disciplinas de RDC.
Set.
Datas
Semana
PERÍODO

Outubro
24

1

1

8

15

22

Novembro
29

5

12

2 3 4 5 6 7
PREPARATÓRIO I

8

19

26

Dezembro
3

10

17

24

31

Janeiro
7

14

21

Fevereiro
28

4

11

18

25

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PREPARATÓRIO II
COMPETITIVO
TRAN.

R aer1

R aer2

Técnica

R lact

Pot. alact

Cap. Alact

F. máx e explos

RF mista
(praia+rampas)

O quadro refere-se ao modelo de treino por nós aplicado, a atletas juvenis na época
de 200/01 ( Macrociclo1 com vista à participação nos Campeonatos Regionais de Inverno
e P.C.).

3.2. Cargas Acentuadas
Um dos Modelos de Planificação do Treino bastante utilizados na corrida de 400m
é o de cargas acentuadas com acentuação sucessiva, ou seja os conteúdos vão-se sucedendo
funcionando cada um como base para o seguinte. Na fase básica os objectivos de treino
estão mais direccionados para a construção, como o nome indica das capacidades e/ou
subcapacidades básicas, que permitirão o incremento das capacidades específicas, sendo
que muitos destes conteúdos por si só não asseguram a melhoria do rendimento na
especialidade, necessitando portanto de um período de transformação.
No quadro seguinte temos um exemplo de um plano de treino de 24 semanas para
um corredor de 400m.
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Semana
Mesociclos

2

3
M1

4

5

BÁSICA

FASE

6

7 8
M2
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
M3
M4
M5
ESPECÍFICA
COMPETITIVA

F.máx.
RF aero.
Rfmix
Rfala.
Rfla
RF comp.

Pot. ala.

Cap. ala
Res. aer1
Res. aer2
Res. aer3
Pot. la
Cap. la
Res. comp

Podemos observar a incidência de treino nos vários objectivos ou componentes e
subcomponentes de treino.
Para desenvolvimento das diferentes capacidades temos:
Força: F. máx. - Força máxima e explosiva; RFaeróbia - resistência de força aeróbia; RF
mista - resistência de força aeróbia-anaeróbia; RF ala. - resistência de força aláctica; RF la.
- resistência de força láctica; RF comp. - resistência de força em situação competitiva;
Velocidade: Pot. ala. - Potência aláctica; Cap. ala - Capacidade aláctica
Resistência: R aer1 - resistência aeróbia lipolítica e glucolítica; R aer2 - Capacidade
aeróbia; R aer3 - resistência mista e/ou potência aeróbia; Pot. la. - Potência láctica; Cap. laCapacidade láctica;
Res. comp - Resistência em situação de competição (ritmo competitivo).

Na fase básica nota-se uma incidência no trabalho de Resistência aeróbia e de
Resistência de força seguido de Força máxima os quais servem como base para as
componentes a desenvolver na fase seguinte, as quais asseguram a melhoria da velocidade
de deslocamento.
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Na fase específica a maior incidência de treino será ao nível da Resistência de força
aláctica e láctica; Potência aláctica e Capacidade aláctica como trabalho de velocidade e
ainda Potência e capacidade láctica como trabalho de resistência.
Na fase competitiva existe uma continuação deste trabalho numa incidência sobre a
Resistência de força competitiva e ritmo competitivo.

3.3. Cargas Concentradas
Como o nome indica, este tipo de modelos pressupõe a aplicação de cargas mais
concentradas e intensas num menor espaço de tempo. Os modelos de aplicação das cargas
concentradas são como já referimos, o Sistema de Blocos e o ATR.
No quadro abaixo vemos um exemplo da aplicação de um Modelo de cargas
concentradas para 24 semanas de treino. É possível verificar o menor tempo de aplicação
das cargas, mas também a maior intensidade e concentração dos conteúdos (embora sejam
os mesmos já que o plano é para a mesma especialidade).

Semana
Mesociclos
FASE

RF aero.
RF mix.
F. máx.
RF ala.
RF lact.
RF comp.

Pot. ala.

Cap. ala
Res. aer1
Res. aer2
Res. aer3
Pot. la
Cap. la
Rit comp.

1

2 3
M1

4

5

BÁSICA

6 7
M2

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
M3
M4
M5
ESPECÍFICA
COMPETITIVA
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3.4. Selecção e Utilização dos Modelos de Planificação
O Modelo de planeamento a adoptar deverá ser escolhido consoante os nossos
atletas, as suas possibilidades de adaptação, ou o calendário competitivo e número de
Macrociclos.
Assim sendo, para os atletas mais jovens deverá ser adoptada a planificação
convencional (Periodização Tradicional), quer se opte por um ou dois macrociclos por
época.
Para atletas com mais tempo de treino e melhor nível competitivo pode ser
escolhida uma combinação de modelos - P. Tradicional + C. Acentuadas, por exemplo.
Para atletas seniores o Modelo de Cargas Acentuadas parece ser uma boa opção. Também
com atletas seniores, com vários anos de treino e possibilidades de participação nos
Campeonatos Mundiais ou Europeus e necessidades de vários momentos altos na época em
que se realizam outros tantos macrociclos, o ATR parece ser uma boa opção.
Nas páginas seguintes podemos observar os quadros/figuras representativos destes
Modelos de Planificação de Treino aplicados na época de 2000/01, com atletas jovens e
com o atleta Paulo Ferreira.
Recorde-se que os modelos escolhidos, respectivos ciclos e conteúdos têm em
consideração os seguintes aspectos:
-

Objectivos para a época e de preparação dos atletas;

-

Características dos atletas;

-

Estrutura de Rendimento da especialidade;

-

Competições.
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Juvenis e Junior1

Set.
Datas
Semana
PERÍODO

MODELO DE TREINO - 200/400/800

Outubro
24

1

1

8

15

22

Novembro
29

5

12

2 3 4 5 6 7
PREPARATÓRIO I

8

19

26

Dezembro
3

10

17

24

31

Janeiro
7

14

21

Fevereiro
28

4

11

18

Época: 2000/01

Março
25

4

11

12

18

Abril
25

1

8

15

Maio
22

29

6

13

Junho
20

27

3

10

17

Julho
24

1

8

15

22

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
PREPARATÓRIO II
COMPETITIVO
TRAN.
PREPARATÓRIO I
PREPARATÓRIO II
COMPETITIVO

R aer1

R aer2

Técnica

R lact

Pot. alact

Cap. Alact

F. máx e explos

RF mista
(praia+rampas)

R aer1 – engloba o trabalho de resistência aeróbia lipolítica e glicolítica;
R aer2 – engloba o trabalho de resistência mista e/ou potência aeróbia;
R lact – engloba o trabalho de capacidade e potência láctica
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P. Ferreira - Sénior

MODELO DE TREINO - 400m

Set.
Datas

24

1

8

15

22

29

Semana

1

2

3
M1

4

5

6

Mesociclos
FASE

Outubro

BÁSICA

Novembro
5

12

7 8
M2

19

26

Dezembro
3

10

17

24

31

Janeiro
7

14

21

Fevereiro
28

4

11

18

Época: 2000/01

Março
25

4

11

13

18

Abril
25

1

8

15

Maio
22

29

6

13

Junho
20

27

3

10

17

Julho
24

1

8

15

22

29

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
ESPECÍFICA
COMPETITIVA
TRA
BÁSICA
ESPECÍFICA
COMPETITIVA

F.máx.
RF aero.
Rfmix
Rfala.
Rfla
RF comp.

Pot. ala.

Cap. ala
Res. aer1
Res. aer2
Res. aer3
Pot. la
Cap. la
Res. comp

Força: F. máx. - Força máxima e explosiva; RFaeróbia - resistência de força aeróbia; RF mista - resistência de força aeróbia-anaeróbia; RF ala. - resistência de força aláctica; RF
la. - resistência de força láctica; RF comp. - resistência de força em situação competitiva;
Velocidade: Pot. ala. - Potência aláctica; Cap. ala - Capacidade aláctica
Resistência: R aer1 - resistência aeróbia lipolítica e glucolítica; R aer2 - Capacidade aeróbia; R aer3 - resistência mista e/ou potência aeróbia; Pot. la. - Potência láctica; Cap. laCapacidade láctica; Res. comp - Resistência em situação de competição (ritmo competitivo).
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Como análise geral refira-se que embora os conteúdos nos vários Macrociclos e
Modelos apresentados tenham uma distribuição diferente relativamente á sua concentração
ou dispersão, no nosso caso todos os Modelos apresentam as seguintes semelhanças:
-

A fase inicial de cada macrociclo é iniciado com um trabalho de resistência
aeróbia;

-

Este trabalho referido pode ou não ser acompanhado de um trabalho de força
resistência;

-

Segue-se o trabalho de força máxima e em que a;

-

resistência aeróbia apresenta uma diminuição brusca;

-

Na fase específica ou Período Preparatório II inicia-se então o trabalho de força
específica e de;

-

Resistência láctica ou Capacidade e Potência (consoante o modelo).

As principais diferenças residem essencialmente:
-

Na concentração/ dispersão das cargas, como já foi referido;

-

O trabalho de velocidade e técnica nos modelos de cargas regulares é realizado
durante praticamente toda a época, facto que se justifica pelas necessidades de
preparação que estes atletas, ainda muito jovens, apresentam.
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4. ESTRUTURA DA CARGA E CONTEÚDOS - sua distribuição pelos macrociclos,
mesociclos e microciclos de treino segundo os modelos aplicados
Consoante as exigências da nossa especialidade, os conteúdos de treino estão
organizados em três níveis: Básico, Específico e Competitivo (Navarro, 2000). Assim
sendo, e por forma a perceber as correspondências entre conteúdos e componentes do
treino, para corredores de 400m consideramos a seguinte estruturação para as diferentes
capacidades:
CAPACIDADE

NÍVEL

COMPONENTE

Conteúdos a Abordar

Básico

Resit F. aerob. e mix

Rampas (longas)

FORÇA

F. Máxima e explosiva Musculação (cargas máximas e/ou
submáximas à máx. velocidade exec.)

Específico

R.F. Aláct (F.rápida) e

Saltos (vários)

Resistência à F. rápida
Competitivo F. em cond. Compet.

Rampas
Corrida dificultada (cintos;
tobilheras; arrastes)

VELOCIDADE

Básico

Vel. Submáxima

Corridas progressivas

Específico

Cap. acelaração e

Corrida até á vel. Máxima;

Vel. Máxima

Ins e Outs;
Exercícios de t.c. muito dinâmicos

Competitivo Veloc. Máxima e

Treino modelado

Veloc. Resistente
Básico

Aeróbia e mista

RESISTÊNCIA

Corrida contínua; Métodos
intervalados, fraccionados;

Específico

Anaeróbia la. (capac.)

Intervalado; Repetições

Anaeróbia la. (potênc.) Treino modelado; Repetições
Competitivo Anaeróbia la. (potênc.) Treino modelado; Repetições

Os conteúdos deverão distribuir-se consoante os objectivos de cada mesociclo.
Vejamos por exemplo o Macrociclo I de atletas juvenis e o Macrociclo II do Atleta Paulo
Ferreira.
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Atletas: Juvenis e Junior1 (Modelo de Cargas Regulares)
Macrociclo I (17/Set. a 18/ Feb.); Macrociclo II (18/ Feb a 22/Jul.)
MESOCICLO

Treino Principal

Objectivos adicionais

Introdutório/P.Transit.

Resistência Aeróbia

Desenvolvimento geral

Fundamentais

Resistência aeróbia

Desenvolvimento geral

Força resistente
Controlo &

Resistência aeróbia

Aperfeiçoamento

Força máxima e explosiva

Resistência láctica

Técnica e velocidade (submáxima)
Pré-Competitivo

Força máxima e explosiva

Resistência aeróbia

Técnica
Velocidade (subm. e máxima)
Resistência láctica
Competitivo

Técnica
Resistência láctica
Velocidade (subm. e máxima)

Atleta: P. Ferreira (Modelo de Cargas Acentuadas)
Macrociclo II (11/ Março a 29/Jul.)
MESOCICLO

Treino Principal

Objectivos adicionais

M 6 (transição)

Resistência Aeróbia

Recuperação activa

M7

Resistência aeróbia mista
Resistência de Força

M8

Força máxima e explosiva

Força rápida (aláctica)
Velocidade (acel.e máxima)
Capacidade anaeróbia

M9

M 10

Potência Anaeróbia

Velocidade Resistente

Resistência à F. Rápida

Força competitiva (rampas)

Treino modelado (pot. anaeróbia/ Força competitiva (rampas)
velocidade resistente)
A distribuição das cargas para este macrociclo pode consultar-se a seguir:
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Atleta: PAULO FERREIRA - TREINO 2000/01
Abril
18

Semana
Microciclo
Saltos

25

1

26 27
M6
r
r

28

F.máx. e explos.
F.res(praia+rampas)
cintos+arraste
Técnica
Veloc.1
Pot Alact.
Veloc.2
Cap. Alact
Pot Lact.

a

8x

8

Maio

15

22

29

29 30
M7
c
i

31

32

6

13

20

Junho
27

3

33 34 35 36
M8
r
c
i
c
c
r
80 80 120 100
CMJ
s.inic. 10 a 40% explos
20"
2
3
3
2
2
2
2x(6r) 2x(6r) 8x
600
90
0 25 25 40 40 30

37

Julho

10

17

24

1

8

15

22

29

38
M9
c
i
150 150
CMJ CMJ

39

40

41

42

44

45

r

A

43
M10
C

C

C

20

10

r

c
60
CMJ

sessões/sem.
800 600
1200 800 em metros
160
50 30 20 30 30 20 20

300 400 600 700 800 1000 700

Cap. Lact.

Int.Training
x300
(Aer3)
12 15 20 16
Rep.Ritmo
compet.
Corr.cont.
450
550
(Aer1+aer2) 180 180 150 150 200 120
Testes
VAM
VAM Forç
Observações

MACROCICLO II

400m

10km
800 1000 1500 2000 3000 2000 1500
p=6` 3+3 4+4 3+3 2x
2+2
P=12` x300 x200 x250 x300 x250
p=5` 1+1 2+2
P=10 x600 x400
10 12 10
x200

500 800 800 600

3+3 4+4 2x
x200 x150 x300
60

60

60
Forç

60

50

50

50

50

50

séries de reps.

50

50

50

50

50

p=70 ou 90"/5`
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Chegados a este ponto, após a definição dos ciclos de treino, principais conteúdos e
modelos a aplicar, bem como a respectiva distribuição de cargas dos diferentes conteúdos
pelos mesociclos, cabe agora a vez de abordar a construção dos diferentes microciclos.
A distribuição de conteúdos em cada microciclo, irá depender de diversos factores,
entre os quais:
-

O número de sessões que é possível realizar;

-

O número de picos do microciclo (sua estrutura);

-

Tipo de microciclo;

-

Carga de cada conteúdo prevista para esse microciclo;

-

Nível do atleta e capacidade de carga;

-

Condicionantes diversas.
Por outro lado, devemos tentar que haja uma adequada interacção entre os vários

conteúdos a abordar.
Vejamos por exemplo, como estruturamos o microciclo/ semana de 07 a 14 de
Janeiro (semana 17 do 1º Macrociclo, incluída no mesociclo nº 4) para o Atleta P. Ferreira:
Segunda:
-

15` t.c. (exercícios dinâmicos)

-

2x300m

-

15` c.c. (corrida contínua - Aeróbio ligeiro)

-

Flexibilidade estática (15 a 20`)

P=15`

MASSAGEM

Terça:
Manhã
-

20` c.c. (ligeiro) ou exercícios na piscina

Tarde
-

5x20"CMJ (saltos) cada seguido de 60m em corrida

P=5´

-

Reforço muscular (exercícios com elásticos + abdominais + dorsais/lombares)

-

15´ c.c. (ligeiro)

-

6x100m (ritmo de 400m) p= 3` ou mais
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Quarta:
-

40 a 50´ corrida ou cicloergometro (ligeiro)

-

Flexibilidade estática (15 a 20`)

1

Quinta:
-

15` t.c. (técnica de corrida) incluindo pequenos saltitares (60 a 100 batidas);

-

Partidas de blocos (3x4x80m) p= 3` P= 8` (em recta e em curva)

-

10´ c.c. + flexibilidade

Sexta:
-

30´ c.c. (ligeiro na hierba)

-

6x 80m (submáximo)

Sábado
-

Competição

Domingo
-

1

REPOUSO

Não fazemos corrida para evitar impactos desnecessários - o atleta costuma Ter problemas de canelite
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5. MODELO DE PREPARAÇÃO
O modelo de preparação segundo o professor Navarro (1999), é uma sinopse do
programa de treino completo da temporada. Compreende os principais parâmetros
quantitativos e qualitativos, utilizados em treino e respectivo incremento percentual entre a
temporada actual e a anterior.
O modelo de preparação estará logicamente em consonância com os objectivos do
plano e sua estrutura geral. Vejamos então o nosso modelo para o atleta P. Ferreira, e com
que base partimos para efectuar o plano de trabalho para a época de 2000/01:
Parâmetros de Treino
Modelo de Cargas Acentuadas e ATR
Ciclos de treino

Tripla Periodização
3 Macrociclos

Mesociclos

11

Duração do plano

335 (incluindo dias de repouso)

Mesociclo 1
Mesociclo 2
Mesociclo 3
Mesociclo 4
Mesociclo 5

35
35
35
28
28

Acumulação 1
Transformação 1
Realização 1

35 (período de transição incluído)
28
28

Acumulação 2
Transformação 2
Realização 2

21
28
34

Treino efectuado em 99/2000
Conteúdo
Saltos
Saltitares
Força
Rampas
Técnica
Veloc1
Veloc2
Interv. Training
Reps Ritmo
Corrida contínua
Competições

Total
1195
1390
41sessões
800m
475min.
8 080m
32 170m
53 200m
39 200m
4 375min.
36

Previsto para 2000/01
Mac1
1000
800
20
11 000
500
4 500
20 000

Mac2
750
700
20
9 000
400
4 500
20 000

2 800
8 a 12

1700
15 a 25

Total
1750
1500
40
20 000
900
10 000
40 000
a)
b)
4 500
30 a 35

Incremento
%
45
8
0
+++
47.5
20
22.5

2
0
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Para uma uniformização da terminologia (em relação ao que habitualmente se
utiliza pela maior parte dos treinadores e bibliografia consultada) passamos a contabilizar
estes métodos de treino nas capacidades que podem desenvolver, a saber:
a) Capacidade Láctica

- 25 000m

b) Potência Láctica

- 20 000m

c) Aeróbio3

- 40 000m (Resistência aeróbia/anaeróbia e Potência aeróbia)

Considerando todos os conteúdos, a média dos incrementos deverá estar entre 10 e
20% (é difícil apresentar um valor preciso devido à actualização terminológica efectuada).
Em algumas situações o incremento parece exagerado, mas tal facto deve-se à não
realização desses conteúdos de treino ou realização em baixas quantidades (por opção), na
época passada (rampas, técnica e saltos).
Quanto ao trabalho de musculação (força máxima e força explosiva com cargas) é
realizado no mesmo número de sessões, no entanto as cargas são mais concentradas.
O pouco incremento do trabalho de corrida contínua deve-se ás nossas opções
relativamente aos aspectos que julgamos serem as maiores necessidades do atleta,
nomeadamente no que toca à melhoria da resistência específica, por essa razão a direcção
do treino de resistência, esta época, incide mais sobre a mista e lactácida.
O aumento do trabalho de capacidade de acelaração velocidade máxima e
mudanças de ritmo (representado por Velocidade 1) é um aumento normal considerando
que o ano passado o primeiro Macrociclo teve como objectivo a participação em
competições de 800m e 400m, enquanto que este ano apenas nos vamos centrar nesta
última.
A velocidade 2 que corresponde a velocidade máxima e resistente (Capacidade
aláctica), tem um incremento considerável, no entanto muito desse trabalho é realizado em
intensidades submáxima.
Por último refira-se que o número de competições a participar será sensivelmente o
mesmo.
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