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Introdução

Ao longo das últimas décadas, estudiosos da área do esporte de alto 
rendimento apresentam muitas dúvidas sobre todo o processo de preparação 
do atleta de elite. Entre os diversos temas mais discutidos, está a questão da 
carga de treinamento com grande destaque ao controle da carga, mesmo 
porque os indicadores apresentados pela literatura, ainda geram muitas dis-
cussões e não apresentam com clareza soluções práticas para os treinadores. 

A relação entre a condição que o atleta apresenta e a carga, constitui 
o problema central da teoria e prática da programação do treinamento des-
portivo. Este tema ainda requer estudos profundos que possam explicar este 
fenômeno, até o momento pouco explorado.

Nesta obra, antes de examinar os aspectos práticos da relação entre 
carga de treino e a condição que o atleta apresenta, é importante definir o 
conceito de carga de treinamento e seus efeitos. 

Inicialmente, a literatura clássica coloca que a carga de treinamento 
não existe, e sim se trata de uma função do trabalho muscular típica da ati-
vidade de treinamento e competição em determinada modalidade esportiva. 
O próprio trabalho muscular implica em si mesmo o potencial do treina-
mento, o que produz no organismo uma reação de adaptação racional (efeito 
muscular) e em consequência produz o conhecido efeito do treinamento o 
que é determinado pela resposta motora, ou seja, pela condição que o atleta 
apresenta no dado momento de sua preparação. 

No entanto, a relação entre a condição do atleta e a carga de treina-
mento é muito complexa, depende de muitos fatores e pode ser determi-
nada por um grande número de variáveis. Neste caso, devemos admitir que 
poucos estudos relatam dados precisos e objetivos sobre este tema. Grande 
parte das investigações disponíveis não foi realizada no campo prático do 
treinamento desportivo, mostrando assim, dados isolados e incompletos, o 
que não permite chegar a conclusões objetivas. 

Esta obra representa apenas uma tentativa de discutir de forma siste-
mática e completa os problemas da carga de treinamento nos esportes e sua 
relação com a condição do atleta moderno. Na base dos dados que serão apre-
sentados, não estará descartada a experiência que o autor apresenta ao longo 
de seus mais de trinta anos de prática no campo do treinamento desportivo. 
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Definições da carga de treinamento                                                   

Durante a prática esportiva, os estímulos utilizados determinam a 
carga de trabalho a qual o atleta é submetido. A velocidade de transforma-
ção adaptativa que ocorre no organismo do atleta, a orientação e o nível 
de adaptação atingida, é condicionada pelo caráter, pela magnitude e pela 
orientação das cargas utilizadas. De acordo com o caráter as cargas são sub-
divididas em cargas competitivas e de treinamento, específicas e gerais, lo-
cais, regionais e globais, e de acordo com a magnitude são: baixas, médias 
e altas; de acordo com a orientação, as mesmas desenvolvem as capacidades 
motoras específicas individualmente como: velocidade, força, coordenação, 
resistência e flexibilidade, ou ainda seus componentes como, por exemplo: 
as capacidades aeróbias e anaeróbias aláticas e láticas, assim como as que de-
senvolvem e aperfeiçoam a estrutura de coordenação de movimentos, além 
de outros componentes como o treinamento psicológico (Platonov, 2004). 

Antes de examinar os aspectos práticos entre a carga e a condição do 
atleta, é importante apresentar alguns conceitos de carga de treinamento e 
seus efeitos. Inicialmente, podemos definir carga de treinamento de forma 
clássica, como o resultado entre a relação da quantidade de trabalho (volu-
me) com seu aspecto qualitativo (intensidade). 

Para compreendermos melhor o componente da carga de treinamento, 
devemos entender que tudo inicia com o trabalho muscular que é exigido no 
potencial de treinamento e que pode ser controlado pela condição que o atleta 
apresenta no momento de execução do dado exercício, o qual produz um efeito 
de treinamento que leva a um processo de adaptação (Zakharov; Gomes, 2002).

Ao definir carga de treinamento (Verkhoshanski, 1990), coloca 
que a carga não existe, trata-se, de uma função do trabalho muscular 
típica da atividade de treinamento e de competição. Em consequência, 
também propicia o efeito de treinamento que é determinado em grande 
medida pela condição atual do atleta.

1Carga de treinamento e 
suas características
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A relação entre a condição do atleta e a carga de treinamento é mui-
to complexa, depende de muitos fatores e é determinada por um grande 
número de variáveis, lamentavelmente, devemos admitir que existem pou-
cos dados objetivos sobre essa relação. As investigações desenvolvidas nesse 
campo ainda ocorrem de forma isolada e incompleta, não permitem chegar 
a resultados absolutos e de certa forma, são incompatíveis e contraditórias.

Atendendo os princípios básicos da adaptação do ser humano ao 
meio externo, para que o organismo melhore seu rendimento físico é ne-
cessário que se aplique novos estímulos (em forma de treinamento), os 
quais possam provocar novas reações (adaptações) específicas. Estes estí-
mulos constituem a carga de treinamento. Assim a carga fica entendida como 
um conjunto de exigências biológicas e psicológicas (carga real, chamada 
de carga interna) provocadas pelas atividades de treinamento (carga pro-
posta), conhecida como carga externa. Isto significa que a carga deve ser 
medida, controlada antes de seguir crescendo (Platonov, 2004).

Por um lado, este é o conjunto de atividades que constituem a unidade 
de treinamento (carga proposta), e por outro, o grau de exigência (consumo, 
gasto ou desgaste) que representa a unidade de treinamento para o organis-
mo (carga real). O que devemos programar é a carga real, e esta deve ser se-
lecionada de forma adequada e expressa através da carga proposta. Portanto, 
o objetivo da programação do treinamento é prescrever cargas reais previstas 
e que esteja bem representada pela carga proposta (Badilho; Serna, 2002).

O estímulo deve ser medido pela sua magnitude e por suas caracte-
rísticas. O tempo de aplicação é resultado da duração de cada repetição, 
multiplicada pelo número de repetições totais, como é o caso da muscu-
lação. Dois estímulos da mesma magnitude podem ter características dife-
rentes para um mesmo atleta. É muito distinto, pela sua exigência e pelos 
seus efeitos, por exemplo, levantar 20 kg 20 vezes, do que levantar 40 kg 10 
vezes, mesmo que o produto final seja o mesmo, em termos de tempo de du-
ração ou pela tonelagem final de 400 kg. A pausa entre as repetições e séries, 
a velocidade de execução, são outros fatores que contribuem para definir as 
características dos estímulos (Verkhoshanski; Siff, 2004). 

Após a prática de exercícios físicos o efeito que o organismo sente é 
o resultado das cargas aplicadas. O efeito se manifesta pelas trocas durante 
o treinamento e pelas mudanças biológicas ocorridas no organismo o que ex-
plica as modificações no estado de rendimento do atleta. Neste caso devemos 
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estar atentos às cargas, pois a carga que é ótima para um atleta pode não ser 
para o outro. Quer dizer, o potencial do efeito de uma carga, depende da 
situação atual do atleta, por este motivo, existe a necessidade do estímulo 
ser adequado tanto por sua magnitude, como por suas características. 
Enquanto a sua magnitude deve ser ajustada a um nível de sensibilidade dos 
receptores específicos do organismo que são estimulados: tanto os estímu-
los mais leves, quanto os mais fortes para produzirem respostas positivas. 
Por outro lado, não só a magnitude do estímulo é decisiva, como também, 
é necessário que as características dos mesmos se correspondam com o 
objetivo determinado. Quer dizer, mudanças fisiológicas (neuromuscula-
res, hormonais, cardiovasculares, respiratórias e metabólicas) e mecânicos 
(força, potência e velocidade) dependem da magnitude e do tipo de estímulo.

Aspectos que determinam a carga de treinamento                      

Segundo (Verkhoshanski, 1990), para eleger corretamente a carga 
ótima de trabalho devem ser levados em consideração os seguintes aspec-
tos (figura 1):

Figura 1: Aspectos determinantes da carga de treinamento.
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CONTEÚDO DA CARGA

O conteúdo esta relacionado com o que vai ser ministrado na prática 
no momento do treinamento e pode ser observado pela ótica do nível de 
especificidade e pelo potencial do treinamento. 

O nível de especificidade
É a forma e a ação muscular com que o atleta executa o exercício 

de treinamento, a observação está no quanto o mesmo se relaciona com 
a atividade competitiva. Neste caso podemos englobar os exercícios em 
três grupos, conhecidos como: exercícios de preparação geral, especial e 
competitivo. Os exercícios de preparação geral, muito utilizados na etapa 
preliminar normalmente na faixa etária 7-12 anos, onde a tarefa principal 
é criar todas as condições na prática para o enriquecimento do vocabulário 
motor e melhora da condição física geral do jovem atleta. Neste caso os 
exercícios têm objetivo de especializar e de credenciar os aspectos neu-
romotores e funcionais do futuro atleta. Já os exercícios de preparação 
especial devem criar as condições para a especialização esportiva. Ao pres-
crever estes tipos de exercícios deve ser considerado tanto o formato bio-
mecânico como o metabólico relacionado com as exigências competitivas 
da modalidade. Este tipo de exercício é utilizado com muita frequência na 
fase de especialização do atleta com inicio por volta dos 13-14 anos de idade.

Os exercícios competitivos são os responsáveis pela busca de exce-
lência esportiva. Os mesmos devem atender na sua totalidade a ativida-
de competitiva e na etapa de alto rendimento são amplamente utilizados. 
(Verkhoshanski, 2004)

Potencial de treinamento
É identificado pela forma em que a carga estimula a condição do atle-

ta. O exercício exerce seu potencial até o momento que a capacidade de ren-
dimento (condição fisiológica) do atleta apresenta melhora. Ao diagnosticar 
tal adaptação de rendimento os exercícios passam a não produzir os mesmos 
efeitos, sendo assim, devemos mudar o enfoque (intensidade) da carga do 
exercício para que esse fenômeno continue a acontecer no processo de pre-
paração do atleta. A literatura é controversa, (Viru, 1995), distingue cinco 
tipos de carga de treinamento, as quais estão expostas na figura 2. 



Antonio Carlos Gomes, Ph.D. 19

Figura 2: Tipos de carga de treinamento.

Carga insuficiente 
Este tipo de carga, quando ministrada no campo do treinamento 

não produz nenhum tipo de mudança no organismo do atleta ao longo dos 
tempos, normalmente trata-se de carga relacionada com a preparação do 
organismo para o treinamento propriamente dito (carga de aquecimento).

Carga de recuperação
São as cargas utilizadas com frequência após a prática de exercícios 

intensos. Ela tem como finalidade auxiliar no processo de recuperação 
muscular e metabólica do atleta submetido ao esforço físico.

Carga de manutenção 
Essas auxiliam no processo de manutenção (estabilização) do nível da 

condição de preparação física-técnica atingido após distintos períodos de tra-
balho. Aqui estão as cargas consideradas moderadas, as quais devem produzir 
o efeito de treinamento em níveis de manutenção e o cuidado do treinador 
é em não acionar um sistema que seja mais destruidor e que possa causar o 
estado do sobre treinamento durante o processo de treinamento do atleta. 

Carga de desenvolvimento/treinamento 
Neste caso, os exercícios devem ser selecionados de forma especial 

e os volumes devem permitir alta qualidade de treinamento. Este tipo de 
carga é a que se aplica após um período de ganho de condição física geral. 
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Na maioria dos esportes são cargas de treino que aparecem no final do perí-
odo de desenvolvimento da forma desportiva, divulgado por alguns especia-
listas como período de preparação. A característica desses exercícios é de alta 
intensidade e normalmente realizados na base da especialização esportiva.

Carga excessiva 
É comum na prática do treinamento desportivo, encontrar atletas 

reclamando de dores musculares, falta de recuperação, distúrbios do sono, 
variação da frequência cardíaca em repouso e etc. Existe neste caso a proba-
bilidade de estar se estabelecendo o estado de super treinamento. Aqui se 
configura o excesso de cargas de treino no dia a dia do atleta e normalmente 
quando o treinador identifica tal situação, o organismo do atleta já apresenta 
danos gerais à saúde e um estado total de diminuição da forma esportiva 
(Platonov, 1999).

VOLUME DA CARGA DE TREINAMENTO

O volume pode ser caracterizado pela quantidade de exercícios exe-
cutados na prática, e pode ser analisado pela magnitude, intensidade e pela 
duração da carga. 

Magnitude do volume da carga de treinamento 
É entendido como a medida quantitativa geral das cargas de trei-

namento de diferentes orientações funcionais os quais são desenvolvidas 
durante a sessão ou mesmo no microciclo, mesociclo e temporada anual 
(macrociclo de treinamento) é determinada pelo nível de treinamento do 
atleta/equipe e pelo momento de preparação. Neste caso, quanto maior ní-
vel de rendimento que o atleta apresenta, maior magnitude. Assim também 
podemos afirmar sobre o período de desenvolvimento da forma desportiva 
(preparação) com relação ao período de aperfeiçoamento (competição). 

É importante destacar, que nem sempre a aplicação do maior volume 
tem relação com o maior rendimento do atleta. Claro que as experiências no 
campo do treinamento desportivo, têm apontado que nas etapas iniciais do 
processo de treinamento em longo prazo, a melhora do resultado tem alta 
relação com o aumento do volume de treinamento, mas quando se atinge 
um alto nível de rendimento, a aplicação de alto volume de treino, pode 
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inclusive prejudicar o crescimento dos resultados dos atletas. Neste caso, 
podemos observar no experimento que (Gonzalez; Badillo, 1991), citado 
por (Manso; Valdivielso; Caballero, 1996), realizados com halterofilistas 
com o objetivo de encontrar o volume mensal ideal para propiciar a me-
lhora dos resultados desportivos. Eles utilizaram três grupos homogêneos 
de levantadores de pesos. O treinamento foi aplicado de forma igual no 
que se refere à intensidade máxima, intensidade média relativa e mesmo 
percentual de repetições por zona de intensidade além dos exercícios, mas 
variando o número total de repetições (volume) (GA=900; GB=1200; 
GC=1400). Todo o trabalho foi realizado durante dez semanas com cinco 
dias de trabalho. O primeiro controle foi realizado no final das cinco pri-
meiras semanas de treino, onde foi observado que o grupo que trabalhou 
com o menor volume apresentou o melhor resultado, enquanto que o me-
nor rendimento ficou para os grupos que trabalharam com o maior volume 
(GA=2.7%; GB=1.9%; GC=1.7%), (Figura 3). 

Figura 3: Dinâmica do rendimento desportivo após cinco semanas de   
 treinamento de três grupos de halterofilistas treinados com   
 diferentes volumes de carga.
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Após dez semanas, os experimentos foram controlados novamente e 
ai sim os melhores rendimentos foram observados no grupo B (intermédio), 
com (GA=3.3%; GB=5.4%; GC=3.5%), enquanto o nível mais baixo de 
melhora ficou para os grupos com maior e menor número de repetições reali-
zadas, com valores similares. A melhora do grupo intermédio apresentou sig-
nificância (p<0.005; dos tempos p<0.01; agachamento p<0.01), (figura 4).

Figura 4: Dinâmica do rendimento desportivo após dez semanas de treinamento 
 de três grupos de halterofilistas treinados com diferentes volumes  
 de carga. 
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Tabela 1: Volume anual (km) nas provas de meio fundo e fundo de  
 atletas soviéticos, (Suslov, 1986).

ANO 800    
MASC.

800 
 FEM.

1.500 
MASC.

  5.000-
10.000 MARATONA

1952 983 — 1472 1167 1749

1956 1141 — 2202 2962 4001

1960 1521 1572 1842 2972 5308

1964 2758 1492 2588 4662 7610

1968 2806 2908 4175 5257 7655

1972 2964 2325 4020 6042 8401

1976 4266 3482 5080 6869 7866

1980 3725 3677 5165 7105 9319

Quando observamos outras provas como é o caso dos lançadores de 
martelo, também na modalidade de atletismo se vê uma tendência similar no 
aumento do volume de treinamento ao longo dos ciclos olímpicos, (tabela 2).

Tabela 2: Volume médio anual de treinamento dos lançadores de martelo   
 (Duran, 1993).

CICLO 
OLÍMPICO LANÇAMENTOS FORÇA (TN) MULTI

LANÇAMENTO
MULTI

SALTOS

1968 2.000 1.500 4.000 3.000

1972 4.000 1.600 4.500 3.500

1976 5.000 1.600 4.000 4.500

1980 5.500 1.800 4.500 5.000

1984 6.000 1.800 5.000 4.000

1988 6.500 1.800 5.000 5.500

1992 8.000 1.800 6.000 6.500
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Durante vários ciclos olímpicos notamos que até a década de 90 
houve um aumento contínuo do volume total do treinamento nas corridas 
de atletismo. Por outro lado, também se observou um crescimento do ren-
dimento (melhora das marcas) com uma boa correlação entre o aumento 
do volume e a melhora dos resultados internacionais. No entanto, a ten-
dência nos últimos 20 anos tem mostrado uma estabilização deste parâ-
metro da carga. Na natação observa-se que alguns dos principais nadadores 
quando atingem a idade de mostrarem seus melhores resultados, (Platonov; 
Fessenko, 1994), em uma primeira fase aumentam seus volumes de cargas e 
numa segunda procuram não acentuar as cargas para permitirem que o orga-
nismo demonstre as suas maiores capacidades de rendimento. Um exemplo 
pode ser visto com o nadador americano A. Hall, especialista na prova de 200 
metros estilo peito, que na idade de 14 anos aumentou em 77% o volume do 
treinamento na água (de 1050 a 1860 km/ano), o que auxiliou na melhora 
qualitativa de seus resultados. Já nos anos seguintes, que coincidiu com os 
Jogos Olímpicos de Barcelona no ano de 1992, os volumes de trabalho já 
foram bem menores, o que permitiu ao atleta chegar ao primeiro lugar no 
mundial da modalidade. É notável na tabela 3, um aumento significativo dos 
trabalhos fora da piscina, evidenciado pelo trabalho de força e aumento de 
participação em competições no ano olímpico. 

Tabela 3: Dinâmica das cargas utilizadas pelo atleta A. Hell (1989-1992),   
 (Platonov; Fessenko, 1994).

ÍNDICES 1989 1990 1991 1992

Volume nado (km) 1050 1860 2010 2200

Volume de trabalho 
no seco (h)

110 135 140 250

Número de 
competições

30 45 70 75

(prova)
Resultado (min)

2.39.51 2.30.53 2.27.08 2.25.62



Antonio Carlos Gomes, Ph.D. 25

Intensidade da carga de treinamento 
Trata-se do aspecto qualitativo da mesma. Também tem relação 

com o nível de rendimento do atleta e com o momento vivido por ele na 
temporada de treinamento. A intensidade é definida como a força de es-
tímulo que manifesta um atleta durante o esforço, assim afirma (Grosser;  
Starischa, 1989), quando propõe as escalas de intensidade para o treina-
mento de resistência de força para pessoas de 20 a 30 anos, (tabela 4).

Tabela 4:  Escala de intensidade para o treinamento de força e de resistência  
 para pessoas de 20-30 anos (Grosser, 1988). 

INTENSIDADE   FORÇA
(%FM)

RESISTÊNCIA
(%MT)

FC

Débil 30 - 50% 30 - 50% 130

Leve 50 - 70% 50 - 60% 140

Média 70 - 80% 60 - 75% 150

Sub-Máxima 75 - 90% 75 - 90% 165

Máxima 90 - 100% 90 - 100% 180

Quando o assunto se refere ao treinamento de força, um atleta que 
está iniciando deve utilizar cargas que estão entre 30-40% de sua força má-
xima, com o objetivo de aumentar o seu rendimento. Aqui exclui o atleta 
de esportes puramente de força que necessitará de intensidades superiores 
a 70%.

Outros aspéctos da intensidade devem ser considerados para o tra-
balho efetivo do treinamento de força. Existe uma relação muito grande 
entre as repetições com as intensidades, principalmente máximas. Quer 
dizer que, o aumento progressivo do número de repetições auxilia na me-
lhora dos resultados, mas assim que os mesmos são alcançados, os efeitos 
passam a ser negativos. 
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Atualmente é notável na prática que as intensidades acima de 90% 
não têm melhorado de forma significativa os resultados esportivos. 

As pesquisas de (Roman, 1988) têm identificado que o treinamento 
dos halterofilistas já não está fundamentado na utilização de cargas com alta 
intensidade de trabalho. Os treinadores têm procurado utilizar cargas que 
estão na zona de intensidade de 70-80%. Da mesma forma, ocorre nos es-
portes de resistência de longa duração. Com pessoas sedentárias, os esforços 
com frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto (bpm) produzem 
ótimas adaptações, enquanto que um atleta especializado na mesma prova 
de fundo necessita aumentar a velocidade da corrida ou treinar grandes vo-
lumes para conseguir melhoras significativas em sua capacidade funcional 
ou em seu rendimento esportivo. 

Na prática os treinadores procuram organizar formas de avaliar e 
controlar a intensidade da carga. A experiência mostra que estas variam 
dependendo da modalidade esportiva. 

Duração da carga de treinamento 
A duração da carga de treinamento é um aspecto fundamental do vo-

lume, como é o caso do período de influência de um só estímulo, a distância 
selecionada para um esforço, o tempo total para completar toda a carga, 
mas de qualquer forma devemos considerar também, como um período mais 
longo onde se trabalha com a carga na mesma orientação fisiológica. Quando 
trabalhamos durante um mês com as cargas que tem a orientação, por exem-
plo, aeróbia, obviamente vamos notar uma melhora significativa dos índices 
de rendimento aeróbio. Com o passar do tempo esta melhora passa por um 
período de estabilização, sem crescimento, isso ocorre até por volta de dois, 
três meses de treinamento. Ao passar este período, independentemente do 
aumento do volume os índices aeróbios, já não apresentam um crescimento 
substancial, mantendo-se nos níveis adquiridos inicialmente (Volkov, 1968). 
As cargas anaeróbias apresentam um ritmo de crescimento um pouco di-
ferente, elas não melhoram substancialmente com a carga de treinamento. 
Para conseguir ganhos significativos desta capacidade é necessário de três a 
quatro meses ou mais de trabalho, desde que este trabalho seja precedido por 
um bom desenvolvimento aeróbio. (Zatsiorski, 1989). 

Se utilizarmos as formas mais intensas no trabalho da força explo-
siva, notaremos sua estabilização na melhora em três ou quatro meses. 
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Quando o trabalho ocorre de forma mais espaçada, seu crescimento 
pode durar até dez meses segundo os estudos de (Manso; Valdivielso; 
Caballero, 1996). 

Quando o assunto é a magnitude da carga, vários autores consi-
deram um novo fator que é a densidade do estímulo, o qual tem relação 
direta com a realização do esforço e descanso. Os tempos destinados 
entre os estímulos (descanso) têm como finalidade: reduzir o cansaço 
(pausas completas) ou propiciar os processos de adaptação (pausas in-
completas). Estas podem ser realizadas de duas formas; ativa ou passiva. 
A primeira delas, a ativa utilizada corretamente pode ajudar a acelerar os 
processos de recuperação. Por exemplo, na prática após cargas altas de 
orientação anaeróbia-lática, a velocidade de eliminação do lactato, com 
recuperação passiva, é de 0.02-0.03 g/l/min, aumentando a velocidade 
de eliminação a 0.08-0.09 g/l/min, se a pausa de recuperação for ativa 
a uma intensidade que corresponda a 50-60% do VO2max. Isto é muito 
importante no esporte moderno, onde os atletas são submetidos a ele-
vadas cargas de trabalho (600-800 sessões de treinamento, intervindo 
em competições 70-120 vezes por ano), (Martin; Carl; Lehnertz, 2001).

ORGANIZAÇÃO DA CARGA DE TREINAMENTO

Por organização da carga, compreende-se uma sistematização da 
mesma durante um determinado período de tempo. Neste caso, o objetivo 
principal é a busca de um efeito de treino que possa gerar uma adaptação 
racional das diversas orientações fisiológicas. Neste caso é importante con-
siderar dois aspectos dentro da organização:

   Distribuição da carga no tempo

   Interconexão das cargas

A distribuição da carga no tempo é entendida pela forma com que 
as diferentes cargas inerentes a modalidade esportiva podem ser distribuí-
das dentro do processo de treinamento (sessão, unidade/dia, microciclo, 
mesociclo e no macrociclo). Isto tem referência com os vários sistemas de 
carga, propostos pela literatura internacional. 
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A interconexão das cargas nos indica a relação que diferentes tipos 
de cargas apresentam entre si. Portanto, neste caso uma combinação 
criteriosa e racional das cargas de diferentes orientações assegura a ob-
tenção do efeito acumulativo de treinamento de forma eficaz e segura 
(figura 5), (Verdugo, 2007). 

Figura 5: Sequência organizacional das cargas de treinamento.

Devemos manter esses critérios no momento de determinar as car-
gas de trabalho com a finalidade de conseguir levar o atleta ao alcance da 
forma esportiva de alto rendimento no principal período competitivo da 
temporada. 

SESSÃO CONTEÚDO

1a • Exercício anaeróbio alático
• Exercício aeróbio

2a • Exercício anaeróbio lático
• Exercício aeróbio

3a • Exercício anaeróbio alático
• Exercício anaeróbio lático

4a
• Exercício anaeróbio
• Exercício anaeróbio lático
• Exercício aeróbio







2Carga e adaptação no 
treinamento desportivo
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Na base científica do treinamento desportivo, verifica-se que qualquer 
influência sobre o organismo humano provoca reações e, consequentemen-
te, uma adaptação. A reação à influência exterior é a condição biológica natural 
da existência de qualquer organismo vivo na natureza. Essas reações de resposta 
de adaptação estão ligadas à noção de “adaptação”. 

Com o objetivo de controlar os níveis de adaptação à carga de treina-
mento, surgem várias classificações que destacam a especificidade motora 
dos esportes, a intensidade do trabalho muscular, as tarefas pedagógicas que 
se desenvolvem durante o treinamento, a influência dos processos de recupe-
ração, o efeito sobre o trabalho sucessivo e a interação de um trabalho com 
diferentes orientações. Tudo isso, constitui-se em indicadores de controle da 
carga de treinamento que tem como objetivo propiciar uma boa adaptação 
ao organismo do atleta. Apesar disso, nenhuma dessas classificações, pro-
postas individualmente, apresenta-se como a melhor forma de solucionar 
os problemas da programação do processo de treinamento, com tudo isso, 
ainda falta uma aproximação que possa prever as exigências especiais para a 
evolução da carga de treinamento e, principalmente, que considere os cri-
térios de classificação citados anteriormente com base em outras formas de 
sistematização do treinamento.

O conceito de carga compreende em primeiro lugar, a medida fisiológica 
do organismo estimulado, evidentemente por um trabalho muscular específi-
co, que no organismo, se expressa na forma de reações funcionais de certa inten-
sidade e duração. Precisamente por isso, surge a idéia de carga externa e interna 
e da introdução dos conceitos de potencial de treinamento e seu efeito, que 
permitam uma definição mais concreta da relação estímulo-efeito. 

O resultado do estímulo produzido pela carga sobre o organismo pode 
expressar-se pelo efeito do treinamento e pode ser identificado, sobretudo, na 
base dos valores que variam da condição do atleta. 

2Carga e adaptação no 
treinamento desportivo
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A alteração dos processos adaptativos tem sido tema de estudo cientí-
fico, pois o músculo suspende sua atividade e com isto detém a degradação 
ativa de suas substâncias, os processos de ressintese iniciam com tanta in-
tensidade que os recursos energéticos gastos durante certo período, depois 
do trabalho (carga) alcançam um nível mais alto do que o inicial. Este es-
tado é chamado de fase de supercompensação (figura 6). Consequentemente 
somente depois da excitação, após o estado de trabalho da matéria viva, se 
observa um intenso metabolismo, o qual auxilia o organismo a se recuperar 
e auto renovar a um nível estrutural e funcional qualitativamente mais alto. 

Figura 6: Ciclo da adaptação (supercompensação).

A adaptação que responde às influências das cargas externas, essen-
ciais para manter a integridade do organismo ligada às mudanças, passou 
a chamar-se síndrome de adaptação geral (S.A.G.), estresse e reação. O de-
senvolvimento do estresse e da reação, de acordo com o tempo, pode ser 
dirigido segundo a concepção clássica de Selye em três fatores (Selye, 1960): 

a) reação de alarme; 
b) de resistência; 
c) esgotamento.

SUPERCOMPENSAÇÃO

SUPERCOMPENSAÇÃOCARGA

FADIGA

RECUPERAÇÃO
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Na fase de alarme (reação), surgem respostas relacionadas ao fator 
choque. Com a aplicação da carga cresce a velocidade do consumo de ener-
gia, e aumentam as necessidades do organismo em Adenosina Trisfofato 
(ATP). A essência dos processos, na primeira fase do estresse e da reação, 
consiste na intensificação do metabolismo para o crescimento da produ-
ção de energia. Esses processos iniciam com o sinal do sistema nervoso 
central e com o crescimento da velocidade de síntese de hormônios, os 
quais, por sua vez, estimulam uma série de reações químicas. O resultado 
disso é a aceleração dos processos de síntese dos substratos energéticos 
que satisfazem as necessidades do organismo. Não se consegue, porém, 
obter o equilíbrio do organismo, pois isso ocorre devido ao surgimento 
dos grandes mecanismos consumidores de energia. Se a ação do fator de 
estresse não diminui, verifica-se o esgotamento paulatino dos recursos de 
adaptação imediata, e surge a reação defensiva do organismo, percebida 
subjetivamente pelo indivíduo como fadiga ligada às mudanças substanciais 
do organismo, impedindo de continuar o contato com o agente estres-
sante. Mais adiante, se a ação do estresse repete-se sistematicamente, o 
processo de adaptação entra na fase de resistência. Esta fase pode durar 
semanas ou meses e depende da receptividade do organismo e da intensi-
dade dos fatores de estresse em ação. A essência da fase de resistência con-
siste na substituição dos mecanismos urgentes de adaptação do organismo 
pelas mudanças estruturais e funcionais ocorridas em longo prazo, o que 
permite satisfazer às necessidades de energia. De acordo com os requisitos 
apresentados ocorre não só a mobilização dos recursos energéticos e estru-
turais do organismo, mas também a redistribuição desses recursos para o 
sistema dominante do organismo, responsável pela adaptação.

A adaptação em longo prazo do organismo do atleta ao processo de trei-
namento pode ocorrer de várias formas (Meerseon, 1986); (Meerseon; Pche-
nikova, 1988); (Platonov, 1988):

• Acúmulo de elementos estruturais dos órgãos e dos tecidos que asse-
guram o crescimento de suas reservas funcionais, tais como, aumento 
do volume de massa muscular do crescimento do consumo máximo 
de oxigênio, etc.;

• Aperfeiçoamento da estrutura coordenadora dos movimentos;
• Aperfeiçoamento dos mecanismos reguladores que asseguram a ati-
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vidade de diversos componentes do sistema funcional do organismo;
• Adaptação psicológica às particularidades da atividade competitiva, aos 

meios de influência de treinamento e às condições do treinamento e 
competição;

• A obtenção da fase de resistência às cargas específicas constitui o obje-
tivo principal do processo de treinamento, sendo seu índice integral a 
elevação do nível dos resultados esportivos;

• Se a ação de estresse for prolongada ou as exigências em relação às 
possibilidades de adaptação do organismo forem extremamente altas, 
pode aparecer a terceira fase que é o esgotamento. A manutenção da 
produção elevada de energia, que surge na fase anterior, exige gasto 
alto de proteína, mas a velocidade de sua síntese é lenta em relação às 
necessidades. Assim, verifica-se sua deficiência crônica;

• As estruturas das células que não têm substituição dos elementos in-
tracelulares utilizados modificam-se. As células, após as mudanças, 
perdem a capacidade de funcionar em regime normal, e surge o esta-
do conhecido como patológico;

• O processo de adaptação pode ser interrompido nessa fase, a ação 
do estresse é afrouxada ou cessa. Se, no entanto, nas fases anterio-
res, for possível o retorno do organismo ao estado inicial, na fase de 
esgotamento, mesmo o desaparecimento do estresse deixa mudanças 
irreversíveis nas estruturas celulares. É por isso que, no processo de 
treinamento, não se deve atingir a fase de esgotamento;

• Do ponto de vista biológico, convém ver o treino desportivo como 
um processo de direção das adaptações do organismo do atleta, 
habitualmente conhecido como carga. São as causas que provocam as 
alterações de adaptação no organismo do atleta. No processo de pre-
paração, o exercício físico é o principal fator específico que caracteriza 
a carga;

• De acordo com a classificação dos exercícios físicos, convém distinguir 
a carga de treinamento, condicionada pela influência sobre o organis-
mo dos diversos tipos de exercícios preparatórios e a carga competi-
tiva, condicionada pela execução do próprio exercício competitivo. 
Juntamente com isso, deve-se levar em consideração que a carga é 
determinada também por toda uma série de fatores concomitantes à 
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execução dos exercícios físicos (fatores psicológicos, condições am-
bientais, etc.), os quais também devem ser considerados como com-
ponentes da carga.

Efeitos do treinamento
As alterações que ocorrem no organismo como consequência da car-

ga são conhecidas como efeitos do treinamento. A influência da carga sobre o 
organismo não se restringe ao tempo de execução do exercício de treinamento, 
mas abrange também o período de descanso após o trabalho. O efeito de trei-
namento, atingido como resultado da aplicação da carga, não permanece 
constante pelos seus parâmetros, mas se altera em função da continuidade 
do descanso, entre as influências e o acúmulo de efeitos de novas cargas. 
No entanto, destacam-se os seguintes tipos de efeitos do treinamento, se-
gundo (Zakharov; Gomes, 2002), (Figura 7).

TIPOS DE EFEITOS DE TREINAMENTO

Efeito imediato 
de treinamento

Efeito posterior 
de treinamento

Efeito acumulativo 
de treinamento

Efeito 
sumário de 
treinamento

CARGA DE TREINAMENTO
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Figura 7:  Tipos de efeitos de treinamento.

EFEITO IMEDIATO/MOMENTÂNEO

É caracterizado pelas alterações que ocorrem no organismo do atleta 
imediatamente, no período da execução do exercício ou na sua conclusão. 
As mudanças funcionais no organismo ocorrem de acordo com o mecanis-
mo de adaptação imediata e o desenvolvimento dos processos de fadiga.

EFEITO POSTERIOR 

É o que caracteriza as alterações no organismo do atleta, no período 
de recuperação até o próximo treinamento. As alterações funcionais no orga-
nismo ocorrem de acordo com as leis naturais dos processos de recuperação.

EFEITO SOMATÓRIO 

É o resultado da soma dos efeitos de várias cargas (sessões) de treinamen-
to. As alterações funcionais no organismo são determinadas pelas condições de 
interação dos efeitos das cargas aplicadas. 

EFEITOS DE TREINAMENTO (continuação)

Efeito imediato 
de treinamento

Efeito posterior 
de treinamento

Efeito acumulativo 
de treinamento

Efeito 
sumário de 
treinamento

CARGA DE TREINAMENTO
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EFEITO ACUMULATIVO (EM LONGO PRAZO) 

É o resultado da soma dos efeitos de alguns ciclos de influências e 
caracteriza-se pelas consideráveis reestruturações de adaptação em longo 
prazo dos sistemas funcionais.

EFEITO PARCIAL

É o que ocorre pelo fato de estimularmos na prática somente uma 
direção de exercícios, por exemplo: quando ministramos o treinamento 
durante muito tempo somente da força máxima.

EFEITO RESIDUAL

É a resposta que se conserva depois do treinamento, o qual se man-
tém durante muito tempo no organismo do atleta.

A eficiência do processo de treinamento está consideravelmente condicio-
nada pela compreensão da essência da relação “carga – efeito de treinamento”. 
O saber dirigir o processo de treinamento está relacionado com o saber obter 
o necessário efeito de treinamento por intermédio da seleção e da com-
plexidade das respectivas cargas. A complexidade desse problema explica-se por 
um grande número de variáveis e pela multiformidade de fatores extrema-
mente complexos que determinam as relações consequentes da carga e de seu 
efeito. Uma vez que as cargas utilizadas pelos atletas são muito diversificadas, 
surge a necessidade de destacar seus principais indícios. Dentre os indícios 
essenciais da carga temos: o caráter especializado, o dirigido, a grandeza, a 
complexidade psicológica e coordenativa, (Godik, 1980).





3Organização da
carga de treinamento
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A questão de organização e construção racional do treinamento des-
portivo vem ganhando a cada dia a atenção dos especialistas. O crescimento 
do calendário esportivo dificulta em muito a estruturação da carga de trei-
namento no tempo.

As obrigações que o atleta moderno tem para cumprir atualmente, 
não nos permite a otimização do treinamento em níveis necessários para 
se romper os recordes estabelecidos, como é o caso dos esportes individu-
ais. Por outro lado, os esportes coletivos sofrem com a queda do nível do 
espetáculo esportivo na temporada por falta de uma preparação adequada, 
principalmente no início do ano (temporada competitiva).

Estrutura da carga
Com o desenvolvimento da teoria e prática dos esportes se compro-

vou como a carga de treinamento é uma estrutura funcional complexa de 
componentes, que vão se combinando constantemente durante o processo 
de preparação do atleta. Encontrar a combinação ótima entre os compo-
nentes em cada nova etapa do treinamento desportivo é uma das tarefas 
principais do treinador. Neste caso destaca-se em particular a magnitude 
da carga funcional e sua dosagem durante o processo de treinamento. 
Isso ajuda a elucidar algumas questões de início como: 

• Identificação dos parâmetros básicos da carga;
• Selecionar os parâmetros a serem medidos (controlados) da carga;
• Encontrar a relação ótima destes parâmetros, segundo os obje-

tivos do treinamento.
Na figura 8, a qual representa a estrutura geral da carga, se observa 

dois aspectos importantes, já discutidos em parte no capítulo anterior.

3Organização da carga 
de treinamento
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CARGA EXTERNA

Representa a magnitude, o caráter e a orientação do trabalho a ser 
realizado, conhecido como carga física (Zhelyazkov, 2001). O aspecto da 
carga externa é representado de forma geral pelos índices de volume total 
de trabalho, que consistem em: volume de trabalho em horas, volume de 
trabalho cíclico (corridas, natação, remo, etc.) em quilômetros, número 
das sessões de treinamento, número de competições, etc.

Na quantificação da carga externa, são muito utilizados os índices 
de intensidade, os quais são caracterizados pelos índices de: ritmo de mo-
vimentos, a velocidade de execução da ação motora, o tempo gasto para 
superar determinados percursos, as distâncias dos percursos de treinamen-
to, os valores das cargas utilizadas, número de repetições, as séries, etc.  
De qualquer forma o aspecto de maior qualidade está nos parâmetros da 
carga interna. 

CARGA INTERNA

É onde se manifesta a magnitude e caráter das mudanças adaptativas 
do organismo, conhecidas como efeito funcional ou carga funcional. Os ín-
dices que levam ao efeito agudo da carga manifestam-se através das adapta-
ções dos sistemas funcionais durante o trabalho e imediatamente após sua 
finalização. Devemos destacar aqui também o caráter e a duração do período 
de recuperação. Pertencem às estes índices o tempo de reação, o tempo de 
execução de um só movimento, a magnitude e o caráter dos esforços reali-
zados, os dados sobre a atividade elétrica muscular, a frequência cardíaca, a 
frequência respiratória, a ventilação pulmonar, o débito cardíaco, o consumo 
de oxigênio, a velocidade de acúmulo de lactato no sangue, etc. Segundo 
(Platonov, 2004) a magnitude da carga pode ser caracterizada, além dos índi-
ces indicados acima, por meio da recuperação da capacidade de trabalho, dos 
recursos de glicogênio, da atividade das enzimas de oxidação, da rapidez, da 
mobilização dos processos nervosos, etc. As características das cargas externas 
e internas estão estritamente relacionadas com o volume e intensidade de 
treinamento que comporta o aumento das mudanças do estado funcional dos 
diferentes sistemas e órgãos, o surgimento e a intensificação dos processos de 
fadiga e o aumento do tempo dos processos de recuperação.
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Sendo assim, entre estes componentes básicos da carga, observa-se 
uma interconexão e uma relação com o incremento da carga externa a qual 
vai aperfeiçoando as capacidades funcionais do organismo. Este é um crité-
rio básico que auxilia na manutenção do nível de carga externa adequado 
para manter a função estimulante do organismo.

A magnitude, o caráter e a orientação da carga externa determinam 
suas dimensões. Entre estas também existe uma interconexão muito forte. 
A magnitude da carga aponta o grau de influência (alta, média e baixa) 
sobre o organismo do atleta, mediante os componentes básicos que são: o 
volume e a intensidade, (Platonov, 2004).

O volume trata-se, do índice quantitativo absoluto do trabalho 
efetuado em uma sessão ou durante um determinado período de tempo.  
No treinamento da força ele se expressa pelo número de repetições rea-
lizadas. O número total de repetições depende do número de exercícios 
programados além da quantidade de séries por sessão e da frequência dos 
treinamentos na temporada. Mesmo com esta informação ainda não con-
seguimos precisar a carga de treino, pois mesmo com volumes iguais pode-
mos obter resultados diferentes, mas não resta dúvida que este é o primei-
ro indicador de todos os possíveis. O complemento desta informação pode 
ser a análise do trabalho mecânico realizado principalmente sobre o tempo 
no qual se realiza o trabalho (potência). O trabalho representa propria-
mente o volume e a potência é um indicador da intensidade. Dois volumes 
iguais podem significar cargas físicas muito diferentes, se, por exemplo, 
forem realizadas com intensidades (ritmos) diferentes e assim por diante 
se utilizarmos intervalos diferentes, tipos de exercícios diferentes e etc.

No entanto, não tem sentido avaliar a magnitude e o efeito do trei-
namento se não houver uma informação adequada sobre a intensidade do 
trabalho realizado. 

A intensidade caracteriza o grau do esforço, quer dizer a quan-
tidade de trabalho realizado pela unidade de tempo, da mesma forma que 
o volume. Só compreendemos e conhecemos a intensidade com que se 
realiza o exercício se verificarmos a relação entre o volume de trabalho e 
a qualidade de execução do mesmo. O efeito da intensidade depende tanto 
do valor próprio da intensidade como do número de vezes (volume) que 
se aplica este valor. Portanto, o estímulo, que constitui a carga se expressa 
por dois componentes que é a amplitude (força) e o tempo. 
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A amplitude representa a intensidade (tempo que dura a ação) como 
o volume (número de vezes que realiza a ação). Desta forma se entende 
por intensidade o grau de esforço desenvolvido ao realizar um exercício ou 
atividade de treinamento em cada unidade de ação (repetição). 

O caráter da carga se expressa na prática pela semelhança com o ges-
to motor específico da modalidade, pela característica da atividade motora 
e pelo regime neuromuscular imposto na realização da ação motora.

Orientação da carga caracteriza a função da carga externa que 
tem sua orientação na influência formativa (sistema vegetativo, motor, psí-
quico e outros do organismo).

A magnitude e o caráter da carga interna (funcional) se manifestam 
nos aspectos sistemático-estruturais, os quais determinam as dimensões do 
processo adaptativo: 

• adaptação instável – conforme for a magnitude da carga pode 
gerar mudanças apenas momentâneas no organismo do atleta.

• adaptação duradoura – (estável) trata-se do efeito produzido no 
organismo do atleta pelo trabalho acumulativo (forma desportiva).

Velocidade dos exercícios: é de conhecimento de todos que este é o 
índice mais típico da intensidade da carga, mas sua influência sobre o orga-
nismo é muito ampla. Desta forma, com um tempo médio de corrida rasa, 
o gasto de energia é pequeno. Neste caso, o consumo de oxigênio não su-
perará o nível das cargas máximas (possibilidades aeróbias do organismo). 
Com o aumento da velocidade atingem-se os potenciais críticos, que se 
referem às capacidades de limites aeróbios do indivíduo. Aqui é muito im-
portante o feito de que, acima destas velocidades críticas, a necessidade de 
oxigênio cresce proporcionalmente. Isso demonstra que com um aumento 
mínimo da velocidade eleva-se bruscamente a necessidade de oxigênio, 
o que confirma o distinto grau de falta de linearidade entre a carga física 
externa e as mudanças funcionais internas. (Verdugo, 2007).

Resistência dos exercícios: dependendo dos objetivos do treinamento, 
a intensidade da carga pode variar também devido à resistência a ser supe-
rada (com a mesma velocidade), neste caso a tensão gerada pelo músculo 
ativo é diretamente proporcional a resistência progressiva. Outra questão 
é a relação entre a resistência com a velocidade de execução do que a dis-
paridade entre a carga e a reação interna do organismo. Quando aumenta-
mos a resistência, por exemplo, dobramos a carga, a intensidade (o efeito) 
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também aumenta, mas se também aumentarmos a velocidade de execução 
com a mesma resistência, a tensão muscular pode crescer quatro vezes, 
quer dizer, gera-se um efeito muito alto. A mudança da intensidade da 
carga por conta da resistência externa nos diferentes regimes de funciona-
mento leva a diferenças consideráveis do mecanismo fisiológico e na forma 
de utilização dos recursos energéticos.

Duração dos exercícios: a influência da carga no organismo do atleta 
está ligada com a resistência ou com a velocidade dos exercícios realiza-
dos, neste caso a dependência é inversamente proporcional, ou seja, se a 
velocidade ou a resistência crescem, a continuidade do trabalho diminui 
(Volkov, 1989). Do ponto de vista metodológico, as mudanças ocorridas 
podem ser resultadas de uma série de considerações, mas o fundamental 
está por conta das fontes de energia as quais permitirão a realização da 
atividade motora. Assim sendo, a influência dos mecanismos aeróbios e 
anaeróbios é importante para o ótimo aperfeiçoamento sendo necessária 
uma adequada continuidade da carga física.

Duração dos intervalos de descanso: o processo de recuperação e 
reorganização do organismo ocorre durante os intervalos de descanso.  
 A duração do intervalo, assim como seu conteúdo, determina sua magni-
tude, principalmente o caráter das respectivas reações. A duração do des-
canso depende, antes de tudo, da continuidade e da intensidade do poste-
rior esforço. Claro que isso não se trata de uma regra, depende do que o 
treinador tem como objetivo de treinamento, o intervalo pode ser modifi-
cado e sua duração determinada.

Neste caso devemos considerar os processos de recuperação que ocor-
rem nos intervalos entre as cargas, pois os mesmos são heterocrônicos.

Número de repetições: no processo de treinamento a magnitude da 
carga pode aumentar muito por conta das repetições. Segundo os valores 
de alguns componentes, o número de repetições pode conduzir a um di-
ferente efeito do treinamento. Por exemplo, nas velocidades sub-críticas 
o grande número de repetições garante um contínuo equilíbrio dinâmico 
entre a necessidade e o consumo de oxigênio no organismo o qual estimula 
os processos aeróbios e aperfeiçoa as funções vegetativas. Nas condições 
anaeróbias, o número das repetições provoca um rápido esgotamento 
dos recursos energéticos, o que estimula uma fadiga notável. O resultado 
disso é o encerramento do treinamento ou diminuição brusca de sua inten-



Antonio Carlos Gomes, Ph.D. 49

sidade. O método mais conhecido é o de treinamento repetido, utilizado 
para o desenvolvimento da velocidade e força, sempre em evidência nas 
diversas formas intervaladas de se exercitar com objetivo de aperfeiçoar a 
resistência geral e especial. (Verdugo, 2007).

Caráter do Intervalo de descanso: dependem das tarefas de treina-
mento, mas os mesmos podem ocorrer de distintas formas, o mais utili-
zado é o descanso ativo, pois estimulam os processos de recuperação. Este 
tipo de intervalo é muito importante nos treinamentos de força, resistên-
cia, velocidade, etc. Na prática ocorrem também descansos passivos com 
a idéia de conservar por maior tempo alguns produtos residuais de fadiga 
com objetivo de provocar reações mais fortes no organismo.

Entre os componentes da carga externa e seu efeito funcional não 
existe uma dependência devido as diferentes possibilidades adaptadas de 
cada sistema para assumir e transformar influência parecida. O valor quan-
titativo de uma carga, por exemplo, revelada em quilômetros, ou quan-
tidade de trabalho por unidade de tempo, não fornece uma informação 
confiável sobre o efeito funcional dos exercícios praticados e menos ainda 
para comparar. A influência funcional dos distintos treinos realizados com 
diferentes exercícios apresenta outros critérios que podem ser utilizados 
pelo treinador, os quais são indicadores mais gerais das cargas de treina-
mento, considerando a influência funcional global de todos os parâmetros.

Estes dados demonstram a ativação das distintas funções metabó-
licas das morfoestruturas das células no organismo do atleta (Sarsania; 
Seluyanov, 1991), (Figura 9).

Figura 9: Carga global de treinamento e sua influência nas distintas 
 funções metabólicas.
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Carga de influência alática: está direcionada para o aumento 
da força das fibras rápidas. Para atender este objetivo devemos selecionar 
os exercícios que trabalham com intensidades máximas, com duração de 
8-20 segundos, o que provoca uma fadiga e implicam em um envolvi-
mento de grande número de fibras musculares. Os intervalos de descanso 
são próximos de 2-5 minutos. Exemplo de exercícios deste tipo são as 
acelerações (piques) de 30-100 metros, os multi saltos, além dos diversos 
lançamentos com pesos e etc.

Carga com influência anaeróbia glicolítica: esta tem como 
principal tarefa, ativar as fontes energéticas glicolíticas. Os exercícios 
que auxiliam neste sentido têm durações de 10 a 40 segundos com in-
tervalos de descanso entre 3 a 5 minutos, tempo insuficiente para recu-
peração total, o que por outro lado conduz a um significativo aumento 
da acidez sanguínea com frequência cardíaca chegando a 185 Bpm. Nesta 
via metabólica se criam as condições para a destruição das estruturas 
musculares internas: de miofibrilas, mitocôndrias, etc. O que pode ser 
determinante para uma permanente recuperação incompleta e o desen-
volvimento de processos de distrofia. 

Carga com influência mista (anaeróbia/aeróbia): é carac-
terizada pelos exercícios de longa duração e com elevado consumo de 
oxigênio até o nível do linear anaeróbio. Esses exercícios criam condi-
ções favoráveis para a saturação do oxigênio das mitocôndrias nas fibras 
musculares intermediárias e rápidas. Sua aplicação é um meio importante 
para aperfeiçoar a capacidade aeróbia do atleta.

Carga de influência aeróbia: são os exercícios executados em 
ritmos mais lentos e com duração prolongada, os mesmos não provocam 
o aumento do consumo de oxigênio, que fica normalmente por volta de 
50-70% do limiar aeróbio. Este tipo de trabalho, não produz mudanças 
morfofuncionais significativas, mas é útil para acelerar os processos de 
recuperação. 

Carga de influência anaeróbia: é a que ativa a síntese anabólica 
e a força das fibras lentas e, ainda parcialmente das fibras rápidas. Este 
processo ocorre com a prática de exercícios de força, normalmente rea-
lizados em forma de circuito, com carga baixa.

As cargas de treinamento descritas acima demonstram que os pa-
râmetros promédio estatístico de sua magnitude, caráter e orientação, 



estão bem estudados, o que permite aos treinadores elaborarem seus contro-
les e selecionarem os métodos mais adequados para interferirem no campo 
prático com seus atletas/equipes.





4Controle da carga de 
treinamento e competição
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O problema das cargas de treinamento e competição se destaca na 
teoria e metodologia da preparação tanto dos jovens, como dos atletas 
de alto rendimento. Normalmente consideramos a carga de treinamento 
e competição como sendo a atividade funcional do organismo, (Platonov, 
1994), coloca que a carga se trata da influência dos exercícios sobre o 
organismo do atleta a qual provoca uma reação ativa de seus sistemas fun-
cionais. Destaca-se também a percepção psicológica da carga pelo atleta, 
bem como sua complexidade de coordenação, (Matveev, 1977; Volkov, 
1968; Ozolin, 1970). É importante destacar que a carga de treinamen-
to não existe por si própria, sendo uma função do trabalho muscular 
próprio para a atividade de treinamento e competição, exatamente o 
trabalho muscular onde o potencial de treinamento provoca por parte 
do organismo a devida reestruturação funcional. Atualmente existe uma 
série de classificações para as cargas de treinamento cujos autores se ba-
seiam na especificidade motora das modalidades esportivas, no sistema 
energético e na potência do trabalho muscular, nas tarefas pedagógicas a 
serem cumpridas durante o treinamento, na influência sobre os proces-
sos de recuperação e efeito do trabalho a seguir, interação dos diferen-
tes trabalhos de orientação e outros critérios, (Volkov, 1989); (Suslov; 
Smirnov,1992).

Durante a prática de qualquer exercício físico se desenvolvem e 
aperfeiçoam em primeiro lugar as capacidades motoras das quais de-
penderá o resultado neste exercício. Por isso, ao classificar as cargas é 
comum verificar a união de várias cargas que possuem as características 
externas semelhantes, em grupos (zonas) achando que sendo aplicadas 
elas desenvolverão a capacidade de trabalho em geral ou a capacidade 
concreta de um indivíduo. Mas poucos exercícios podem influenciar 
seletivamente sobre uma capacidade só. A maioria das cargas exerce a 

4Controle da Carga de
Treinamento e Competição
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influência complexa conjugada. Os indícios mais importantes na classi-
ficação das cargas de treinamento foram propostos por (Godik, 1980):

Classificação das cargas de treinamento

Para dar origem ao treinamento desportivo será necessário sistemati-
zar todos os meios a serem aproveitados na preparação dos atletas, métodos e 
cargas baseando-se no único princípio o qual pode unir de um lado, a forma e 
o conteúdo dos exercícios (índices pedagógicos), do outro relacionaria com 
a reação integral dos sistemas vegetativos principais (índices biológicos).

Conforme o valor de influência todas as cargas poderão ser divididas 
em recuperação, manutenção e de desenvolvimento. Muitas vezes as cargas 
de treino se dividiam em 3 ou 4 zonas de potência segundo o sistema ener-
gético: aeróbio, misto (aeróbio-anaeróbio) e anaeróbio gligolítico e alático. 
Mas é difícil para um treinador dirigir as cargas de treino somente nestas 
zonas devido aos grandes diapasões das potências de trabalho e velocidades 
de deslocamento. A análise das cargas de treino realizadas pelos melhores 
atletas nas modalidades cíclicas mostra que o trabalho em regime anaeróbio 
ocupa apenas 37% do volume total, e no misto – de 5 a 20%, e as demais 
cargas cuja parcela total era de 75 a 90% de todo o trabalho foram unidas 
numa zona aeróbia.

CLASSIFICAÇÃO DAS CARGAS DE RESISTÊNCIA

No processo de desenvolvimento da fisiologia do esporte a mais co-
nhecida nos anos 50-80 era a classificação baseada numa análise da curva de 
recordes, no qual as cargas eram divididas em 4 zonas da potência (moderada, 
grande, submáxima, máxima). Mas na prática do esporte esta classificação foi 
substituída por outra, praticada para o sistema de treino na Rússia, Alemanha, 
Itália, Bulgária, que destacam 5 zonas que possuem certos limites fisiológicos 
e critérios pedagógicos bem conhecidos na prática de treinamento: velocida-
de máxima, velocidade de VO2max, velocidade do limiar anaeróbio, veloci-
dade do limiar aeróbio (lactato no sangue de 2 mMol/litro).

Além disso, a 3a zona é subdividida em duas subzonas, a 4a em três 
em conformidade com a duração competitiva e potência de trabalho para os 
atletas de alto rendimento, estas zonas possuem as seguintes características:
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1a zona – aeróbia de recuperação: o próximo efeito de treino das cargas 
dessa zona depende do aumento do batimento cardíaco até 140-145. O lac-
tato no sangue é de 2mMol/l, no máximo. O consumo do oxigênio atinge 
40-70% do VO2max. O abastecimento energético se realiza as custas de oxi-
dação da massa gordurosa (50% ou mais) do glicogênio e glicose sanguínea. 
O trabalho é assegurado completamente pelas fibras musculares lentas as 
quais possuem as propriedades de utilização completa do lactato e por isso 
ele não se acumula nos músculos e no sangue. O limiar aeróbio dessa zona é 
de 2mMol/l (velocidade e potência do limiar aeróbio). O trabalho nesta zona 
pode durar de alguns minutos até algumas horas. Ele estimula os processos 
de recuperação, troca de lipídios no organismo e aperfeiçoa as capacidades 
aeróbias (resistência geral). As cargas orientadas para o desenvolvimento da 
flexibilidade e coordenação dos movimentos se realizam nesta zona.

Os métodos de exercício não são regulamentados. O volume de tra-
balho durante o macrociclo nesta zona é de 20 a 35% em várias modalida-
des do esporte.
2a zona – aeróbia de desenvolvimento: efeito próximo de treino – quan-
do o Bpm é de 150 a 175. Lactato no sangue – de 4mMol/l, consumo de 
O2 – 60-90% do VO2 max. O abastecimento energético se realiza a custa de 
oxidação dos hidratos do carbono (glicogênio muscular e glicose) e menos 
à custa de lipídios. O trabalho é assegurado pelas fibras lentas musculares e 
fibras rápidas tipo I. As fibras musculares tipo I, são menos capazes de oxidar 
o lactato e este cresce lentamente de 2 a 4mMol/l. A atividade competitiva 
e de treino nesta zona poderá durar até algumas horas (maratonas, jogos des-
portivos) estimulando o desenvolvimento da resistência especial a precisar 
de grandes capacidades aeróbias, resistência de força, desenvolvimento da 
coordenação e flexibilidade. Os métodos principais são: exercício ininter-
rupto e exercício intervalado. O volume de trabalho nesta zona (no macro-
ciclo) para várias modalidades é de 40 a 80% (Verdugo, 2007).
3a zona – aeróbia/anaeróbia: o efeito de treino quando o batimento 
cardíaco é de 180 a 185 Bpm, com concentração de lactato até 8-10mMol/l, 
e o consumo de O2 é de 80-100% do VO2 max. O abastecimento energético 
se realiza principalmente a custa dos hidratos do carbono, pequena oxidação 
dos lipídios (glicogênio e glicose). O trabalho é assegurado pelas fibras lentas e 
rápidas do tipo I. No limiar superior da zona (velocidade crítica) envolvem-se 
as fibras rápidas tipo II, as quais não são capazes de oxidar o lactato, o que 
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levará a sua acumulação rápida nos músculos e no sangue (até 8-10mMol/l), 
a que por reflexão, provocará o aumento considerável da ventilação pulmo-
nar e débito de O2. A atividade competitiva e de treino ininterruptas po-
derão durar nesta zona até 1,5-2 horas. O trabalho deste tipo estimula a 
resistência especial a ser assegurada tanto pela capacidade aeróbia como pelas 
anaeróbias – glicolíticas e resistência de força. Os métodos principais são os 
de exercícios ininterruptos e exercício extensivo intervalado. O volume de 
trabalho no macrociclo é de 5 a 35% (Manso; Valdivielso; Caballero, 1996). 
4a zona – anaeróbia-glicolítica: efeito de treino, quando o batimento é 
de 180-200, sendo menos informativo e o lactato no sangue são de 10 a 20 
mMol/l. O consumo de O2 pouco a pouco diminui de 100 a 80% do VO2 
Máx. O abastecimento energético se realiza a custa dos hidratos do carbono 
(tanto com a participação de O2 como por meio anaeróbio). A parcela dos 
lipídios no abastecimento energético é pequena. O trabalho se realiza com 
os três tipos de fibras musculares o que leva ao aumento considerável da 
concentração do lactato, ventilação pulmonar e débito de O2. A atividade 
de treino sumária não ultrapassa 10-15 minutos, estimulando a resistência 
especial e principalmente as capacidades anaeróbias glicolíticas. A atividade 
dura de 20 seg. a 6-8min. O método principal é de exercício intensivo inter-
valado. O volume máximo de trabalho no macrociclo é de 2 a 7%.
5a zona – anaeróbia alática: o efeito de treino não é relacionado com 
os índices do batimento cardíaco e do lactato, pois o trabalho é de curta 
duração, não ultrapassando 15-20 segundos. Por isso, o lactato no sangue, 
o batimento cardíaco e a ventilação pulmonar não conseguem atingir altos 
índices. O consumo de O2 diminui consideravelmente. O limite superior 
da zona é a velocidade máxima (potência) do exercício. O abastecimento 
energético se realiza por meio anaeróbio à custa de uso do ATP e CP, dentro 
de 10 seg começa a glicolise e acumula-se o lactato nos músculos. O trabalho 
é assegurado por todos os tipos das fibras musculares. A atividade de treino 
não ultrapassa 120-150 segundos durante uma sessão de treino, estimulando 
o desenvolvimento das capacidades de velocidade, de velocidade e força e 
capacidades máximas de força. O volume de trabalho no macrociclo é de 1 a 
5% em diversas modalidades. A classificação das cargas de treino caracteriza 
os regimes de trabalho nos quais deverão ser realizados vários exercícios du-
rante o treinamento orientado para o desenvolvimento das várias capacidades 
motoras, (tabela 5), (Zakharov; Gomes, 2002).



Antonio Carlos Gomes, Ph.D. 59

Ta
be

la
 5

: 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 d

as
 c

ap
ac

id
ad

es
 m

ot
or

as
.

N
O

.

LA
C

TA
TO

B
PM

%
 D

O
  

V
O

2  
M

A
X

D
ur

aç
ão

 d
o 

tr
ab

al
ho

 d
ur

an
te

 
a 

se
ss

ão
 d

e 
tr

ei
na

m
en

to

V
EL

O
C
ID

A
D

E 
 

D
E 

R
EA

LI
ZA

Ç
ÃO

IN
TE

R
VA

LO
S
  

D
E 

D
ES

C
A
N

S
O

EX
ER

C
ÍC

IO
  

D
E 

FO
R
Ç
A

1
2-

2,
5

14
0-

14
5

40
-7

0
10

m
in

 m
ai

s
ab

ai
xo

 d
a 

ve
lo

ci
da

de
 d

o 
lim

ia
r 

an
ae

ró
bi

o
—

or
ie

nt
ad

os
 p

ar
a 

a 
co

ns
ol

id
aç

ão
 

do
 a

pa
re

lh
o 

lo
co

m
ot

or

2
2,

5-
4

16
0-

17
5

60
-9

0
at

é 
4 

ho
ra

s
80

-1
00

%
 d

a 
ve

lo
ci

da
de

 d
o 

lim
ia

r 
an

ae
ró

bi
o

co
ns

id
er

an
do

 
a 

re
cu

pe
ra

çã
o 

ót
im

a

re
si

st
ên

ci
a

de fo
rç

a

3
4,

5-
8

18
0-

18
5

80
-1

00
at

é 
2 

ho
ra

s

ac
im

a 
da

 
ve

lo
ci

da
de

 d
o 

lim
ia

r 
an

ae
ró

bi
o 

at
é 

a 
ve

lo
ci

da
de

 
do

 V
O

2  
m

áx
.

re
cu

pe
ra

çã
o 

at
é 

ba
ix

ar
 a

 F
C

 e
m

 
13

0 
B

PM

re
si

st
ên

ci
a

de fo
rç

a

4
8-

20
18

0-
20

0
80

-1
00

at
é 

15
m

in
 

su
m

ár
io

s

ac
im

a 
da

 
ve

lo
ci

da
de

 d
o 

V
O

2 

m
áx

.

re
cu

pe
ra

çã
o 

at
é 

ba
ix

ar
 a

 F
C

 e
m

 
13

0 
B

PM

re
si

st
ên

ci
a

de fo
rç

a

5
—

—
at

é 
20

 s
  

nu
m

a 
re

pe
tiç

ão
su

b-
m

áx
im

a 
ou

 
m

áx
im

a

co
ns

id
er

an
do

 
a 

re
cu

pe
ra

çã
o 

ót
im

a

fo
rç

a
ex

pl
os

iv
a

ÍN
D

IC
ES

 M
ÉD

IC
O

-B
IO

LÓ
G

IC
O



CARGA DE TREINAMENTO NOS ESPORTES60

Vale observar que certos índices biológicos dos jovens atletas de 9 a 
17 anos de idade (batimentos cardíacos por minuto, por exemplo), pode-
rão ser mais altos e os índices do lactato menores. Quanto mais jovem for o 
atleta, mais se diferencia os índices descritos acima e estão apresentados na 
tabela 1. Conforme acima mencionado nas modalidades cíclicas a 3ª zona 
é dividida em certos casos em duas subzonas “a” e “b”. À 1ª sub zona “a” 
pertencem os exercícios competitivos de 30 minutos a 2 horas, à 2ª zona 
estão os exercícios de 8 a 30 minutos. A 4ª zona também é dividida em 3 
subzonas “a”, “b” e “c”. Na sub zona “a” a atividade competitiva dura 5 a  
8 minutos, na subzona “b” – de 2 a 5 minutos e na subzona “c” de 0,5 a  
2 minutos de trabalho, (Zakharov; Gomes, 2002).

CLASSIFICAÇÃO DAS CARGAS DE FORÇA

No processo de treino em todas as modalidades são praticados os 
exercícios com sobrecarga, resistências externas (halteres, sacos com 
areia, cintos e o próprio parceiro) superando seu próprio peso (ginástica 
acrobática). Todo o complexo de exercícios de força possui sua própria 
classificação, mais elaborada no halterofilismo, (bodybuilding) a ser apli-
cada pelos representantes de outras modalidades esportivas (tabela 6 e 7). 
Neste caso vale lembrar, que os exercícios de força orientados para o de-
senvolvimento da força máxima e de velocidade deverão ser referidos às 
cargas da 5ª zona da classificação acima mencionada e as cargas orientadas 
para o desenvolvimento da resistência de força e força geral para a conso-
lidação do aparelho locomotor às zonas 4ª, 3ª e 2ª conforme a duração e 
intensidade dos exercícios.

Vale lembrar que 50% da força realiza-se nos exercícios clássicos 
(arranque –20%,) e 50% nos auxiliares (agachamento com peso). Existem 
os métodos diferenciados no treinamento orientado para o desenvolvi-
mento de certas capacidades de força para os atletas de alto rendimento 
(tabela 7), (Badillo; Serna, 2002).
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Tabela 6: Correlação do peso e do número de repetições durante 
 o treinamento com sobrecarga.

Características
da sobrecarga

Repetições
Peso em 

% do 
máx.

3 anos de critério no 
Halterofilismo e sua  
parcela na carga geral 
de força no ciclo anual

1 máxima 1 100 5    2-6%

2 sub-máxima 2 - 3 90-99 ——————

3 alta 4 - 7 80-89 4   13-20%

4 moderada 8 - 12 70-79 3   35-40%

5 média 13 - 18 60-69 2   25-30%

6 baixa 19 - 25 50-59 1   12-20%

7 muito baixa mais de 
25 40-49 ——————

Tabela 7: Parâmetros do treinamento de força.

Parâmetro do 
treinamento

Força 
máxima

Força 
explosiva

Resistência 
de força

Força 
geral

1 peso da sobre-
carga % da máx 75-90 40-60 30-50 65-75

2 número de 
repetições 2-7 8-10 30-70 10-15

3 descanso entre 
os tempos (min) 3-5 3-4 1-2 2-3

4 velocidade sub- 
máxima máxima alternada

5
número de 

exercícios numa 
sessão de 

treinamento

5-6 5 6-7 5-6

6 número de 
séries 1-2 1 1 2
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Conforme os dados demonstrados nas tabelas não é recomendável 
realizar o treino com grandes volumes nos exercício de força e com sobre-
cargas máximas. Mesmo os halterofilistas de alto rendimento trabalham no 
máximo em cada sessão com 2-6% do previsto anual e a intensidade média 
por sessão é de apenas 70-80% do potencial máximo de força. Treinando 
as demais capacidades de força a intensidade da carga é consideravelmente 
menor. Os jovens atletas com idades até 15 anos deverão fazer os exercí-
cios com a sobrecarga a não superar a 4ª zona (tabela. 5).

CLASSIFICAÇÃO DAS CARGAS DE FLEXIBILIDADE
 

No sistema de treino dos desportistas deverão ser incluídos os exer-
cícios de flexibilidade. Além de suas formas tradicionais a serem realizados 
em regime dinâmico, nos últimos anos se utilizam os exercícios chamados 
“stretching”. Os exercícios de stretching deverão ser realizados em regime 
estático. Por meio do stretching os músculos e tecidos de ligação se tornam 
mais elásticos, a mobilidade nas articulações numa sessão de treino cresce 
em 5 – 10% e se manterá durante um tempo prolongado. Aumentará a 
mobilidade articular, melhorará a coordenação, crescerá a capacidade de 
trabalho muscular e diminuirá o traumatismo. Após o stretching é possí-
vel a realização de grande número de movimentos rápidos e no final das 
sessões de treino contribuirá para a recuperação mais rápida. O método 
de stretching é o seguinte: contração, relaxamento, extensão muscular. 
A extensão como a fase principal dura de 15 a 60 segundos (dependendo 
da condição do atleta).

Metodologia do stretching: a duração da fase de extensão no exer-
cício é de 15-60 segundos; as repetições de 5-7 vezes; o descanso entre as 
repetições de 10-30 segundos e o número de exercícios numa sessão de 
treino é de 5-6, mantendo o batimento cardíaco em 120-130 Bpm, à am-
plitude máxima até sentir o desconforto. Praticando os exercícios dinâmi-
cos tradicionais de flexibilidade a dosagem da carga para uma sessão deverá 
ser a seguinte: exercícios para desenvolver as articulações vertebral, ilíaca 
e de ombro, fazendo 40 – 80 repetições por articulação. Exercícios para 
articulações do quadril, joelho e tornozelo 25-35 repetições.
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CLASSIFICAÇÃO DAS CARGAS DE VELOCIDADE

Esta orientação exige que todas as repetições sejam realizadas com 
a máxima velocidade em qualquer que seja a atividade e suas formas de 
manifestação. Os intervalos entre os esforços devem ser prolongados com 
o objetivo de propiciar uma boa recuperação dos sistemas envolvidos, pro-
curando estar atento para não ser amplo o suficiente para perder os ní-
veis de trabalho já atingidos, do contrário um bom número de repetições, 
exemplo 8 repetições com pausas muito amplas pode se transformar em 
uma repetição apenas. Este tipo de carga deve ser aplicado no início da ses-
são de treinamento, normalmente logo após o aquecimento. As distâncias 
a serem utilizadas para o treino da velocidade não devem ser muito longas, 
normalmente durante o treino os estímulos não devem ultrapassar a casa 
dos 8-10 segundos o que nas distâncias correndo estariam por volta dos 
80-100 metros. A prioridade deve ser dada principalmente na velocidade 
de reação e de aceleração, o que é bem desenvolvido com percursos em 
distâncias de 20-40 metros. 

VOLUME E INTENSIDADE DAS CARGAS DE TREINAMENTO

A etapa contemporânea de desenvolvimento de todas as modalida-
des esportivas e principalmente de resistência, é caracterizada pelos volu-
mes bastante altos das cargas de treinamento. No mesmo tempo durante 
os últimos ciclos olímpicos não foi registrado o crescimento considerável 
deste índice nos melhores atletas do mundo. Por isso, a intensificação do 
processo de treino deverá ser realizada mantendo os altos volumes gerais 
das cargas de treino. A escolha do valor do volume total depende das ca-
pacidades individuais e seu nível; a diferença entre os índices do volume 
total dos melhores atletas poderá atingir 20 – 25%. No ciclo de muitos 
anos o volume total da carga e sua intensidade muitas vezes se desenvol-
vem em paralelo.

Quanto mais se treinem os atletas em volume, maior será o volume 
dos meios intensivos a serem utilizados. Quanto mais intensivo for o traba-
lho realizado, tanto mais ele precisará dos meios de recuperação em forma 
da carga de baixa intensidade em regime aeróbio. A tabela 8 apresenta os 
dados dos volumes de cargas praticadas pelos atletas de alto rendimento.
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Tabela 8: Índice das cargas de treinamento no ciclo (inclusive os de competições).

Modalidades 
desportivas

Tempo total 
(horas) 

Número 
de dias de 

treinamento

Número de 
sessões de 
treinamento

1 cíclica de 
resistência 800-1200 280-330 450-750

2 velocidade e 
força 700-1000 250-310 350-450

3 complexas de 
coordenação 1200-1400 270-320 550-800

4 lutas 800-1000 280-320 450-650

5
jogos 

desportivos 
(coletivo)

1000-1200 290-320 500-600

 

Os atletas de categoria mais baixa e os jovens realizam volumes me-
nores. Na etapa de preparação preliminar utilizam volumes de 25-35% 
dos volumes utilizados pelos atletas de mundial. Na etapa de especializa-
ção inicial utilizam 45-55%, e na etapa de especialização profunda chega a 
utilizar cerda de 60-70% do nível mundial; na etapa de aperfeiçoamento 
desportivo 75-85% do nível mundial. É muito importante intensificar no 
ciclo de muitos anos a carga de treinamento. Um dos objetivos principais 
da intensificação é o aumento do volume de exercícios de força e velo-
cidade e de força, muitas vezes específicos para a atividade competitiva. 
A intensificação da preparação dos atletas de alto rendimento poderá ser 
realizada a custa de aumento do número de competições. A outra forma de 
intensificar é aumentar os volumes particulares em cada uma das zonas de 
intensidade. Nos últimos anos cresceram os volumes de trabalho na zona 
de abastecimento energético anaeróbio e alático, ou seja, em regime de 
alta velocidade.
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Ao concluir este tema, vale ressaltar que a superação dos volumes 
de carga admissível para o atleta de certo nível não é perigoso, embora seja 
indesejável, pois o descanso recuperará rapidamente o estado do despor-
tista. No mesmo tempo a superação da carga intensiva admissível levará à 
graves consequências, a recuperação demorará a realizar-se, somente no 
macrociclo que vem. O treinador jamais pode se esquecer disso.

QUANTIFICAÇÃO DAS CARGAS DE TREINAMENTO

Para quantificar as cargas de treinamento, é importante que a co-
missão técnica faça o controle da maior quantidade de variáveis possíveis. 
Durante a temporada de treinamento cada tipo de atividade realizada pelo 
atleta/equipe, deve estar anotada para que no final da temporada ou micro 
temporadas, possa ter-se a idéia concreta do volume de atividades reali-
zadas e por outro lado verificar qual a relação do volume realizado com o 
resultado esportivo obtido. 

A coleta de informações para se quantificar as cargas de treinamento 
deve seguir um modelo específico para cada modalidade, principalmente 
na determinação do elemento que se pretende controlar e cada conteúdo 
desses elementos. Isso varia dependendo da modalidade esportiva. 

O controle da carga de treinamento auxilia o treinador principal-
mente na programação do treinamento na temporada seguinte, pois a iden-
tificação das cargas trabalhadas e sua relação com o resultado esportivo 
permitem um planejamento mais adequado na sequência do planejamento 
do treinamento. Na tabela 9, está um exemplo concreto de uma planilha 
para os esportes coletivos. 

Tabela 9: (localizada na página a seguir)
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Tabela 9: Controle das cargas de treinamento no ciclo anual nos esportes coletivos. 

CONTÉUDO                                               MESES
TOTAL 

NO 
CICLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sessões de treinamento
Dias de treinamento
Semanas de treinamento
Horas de treinamento
Dias de descanso
Dias de competição
Horas de treinamento de flexibilidade
Horas de aquecimento
Banhos de sauna
Massagem
Dias de viagem
Dias de competição
Dias de treino tático
Dias de treino físico
Horas de treino psicológico
Dias de teste
Dias de revisão médica
Quilometragem total
Quilometragem aeróbia
Quilometragem aeróbia lática
Quilometragem anaeróbia alática
Saltos horizontais
Saltos verticais
Saltos pliométricos
Bolas de medicineball/arremessos
Tonelagem na musculação
Horas de concentração
Horas de viagem
Quantidade de repetições
Horas de sono
Horas de estudo/leitura
Quantidade de preleção/reunião
Dias de competição nacional
Dias de competição internacional
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CONTÉUDO                                               MESES
TOTAL 

NO 
CICLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sessões de treinamento
Dias de treinamento
Semanas de treinamento
Horas de treinamento
Dias de descanso
Dias de competição
Horas de treinamento de flexibilidade
Horas de aquecimento
Banhos de sauna
Massagem
Dias de viagem
Dias de competição
Dias de treino tático
Dias de treino físico
Horas de treino psicológico
Dias de teste
Dias de revisão médica
Quilometragem total
Quilometragem aeróbia
Quilometragem aeróbia lática
Quilometragem anaeróbia alática
Saltos horizontais
Saltos verticais
Saltos pliométricos
Bolas de medicineball/arremessos
Tonelagem na musculação
Horas de concentração
Horas de viagem
Quantidade de repetições
Horas de sono
Horas de estudo/leitura
Quantidade de preleção/reunião
Dias de competição nacional
Dias de competição internacional * 
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A caracterização da carga de treinamento na etapa de especialização 
nas provas de saltos na modalidade de atletismo, com jovens na faixa etária 
de (16-17 anos), (Zotko, 1993), mostra a diversidade de atividades realizadas 
no ciclo anual o que nos demonstra a direção do processo do treinamento nas 
etapas e ciclos seguintes, (tabela 10). 

Tabela 10: Caracterização do volume (carga) de treinamento  
 nas provas de saltos no atletismo na faixa etária (16-17 anos). 

CONTEÚDO IDADE-16 ANOS
Número de semanas 48

Número de sessões semanais 5-6

Número de sessões no ciclo anual 520-540

Número de competições (saltos) 10-12

Número de competições de provas 
combinadas

10-12

PREPARAÇÃO PARA A CORRIDA Altura Dist. Triplo Vara

Distância curta (intensidade: 93%) 25 28-30 28-30 30

Distância longa (intensidade: 85-93%) 55 45-55 50-55 60-65

Barreiras 5 5 5 5

PREPARAÇÃO FÍSICA Altura Dist. Triplo Vara

Saltos com corrida completa 600 220-240 100-120 300-320

Saltos com corrida média 500 250 300 450

Saltos com corrida curta 800 350 600 350

Saltos com apoio no calcanhar 250-280 280 280 160-180

Saltos múltiplos sucessivos (60-70% 
da intensidade - km)

3,8-4,8 5,0-5,2 8,5-10,0 4,0-6,0

Saltos verticais sobre barreira 14000-

15000

15000-

18000

15000-

18000

10000-

12000

Saltos pliométricos 
altura=40-60m-repetições

250-280 300-350 350-400 90-120

Preparação da força com cargas (50% 
força rápida e elástica-toneladas)

350 300-350 400-450 300-350

Potência geral do treino em circuito 
(horas)

140 100-120 100-120 80-120

Exercícios acrobáticos (ginásio) horas 22-24 24-28 24-28 60-65

Jogos esportivos (vezes) 28-30 30-40 30-40 30-40

Cross Country (km) 45-60 60-80 60-80 40-50

Preparação/Teórica (horas) 34-36 25-34 25-34 50-60
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Organização e conteúdo da carga competitiva nos esportes

O sistema de controle da atividade competitiva nos esportes, nos 
últimos anos, tornou-se uma atividade muito frequente entre os pesquisa-
dores e treinadores do esporte, principalmente no esporte de alto rendi-
mento. É com a noção exata da exigência competitiva que atualmente se 
programa o treino do atleta/equipe fundamentado no conceito da especia-
lização plena da modalidade esportiva praticada. 

Na modalidade de futebol (Godik , 1988), já demonstrou uma série 
de dados que de certa forma estimulou uma mudança significativa nos pro-
cedimentos práticos no treinamento do futebolista moderno. Na época ele 
determinou os objetivos de controle que constituíram em: 

• Quantidade e distribuição dos jogos no ciclo anual de treinamento
• Quantidade e qualidade das características dos jogos de futebol
• Carga de treinamento dos futebolistas

Até a década de oitenta, o raciocínio dos treinadores na organização 
da carga de treinamento na temporada, seguia o protocolo sugerido pela 
fisiologia no que diz respeito ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
capacidades motoras, no entanto as questões relacionadas com a qualidade 
e quantidade na prescrição do treino ainda apresentavam muitas dúvidas, 
pois o atleta treinava com a idéia fixa no desenvolvimento da capacidade 
motora em detrimento da qualidade de desenvolvimento desta capacidade 
no processo de preparação do atleta. A partir dos novos conceitos e estu-
dos mostrando concretamente o volume e forma de ações motoras exigi-
das no ato competitivo, a organização do treinamento tomou outra direção 
a qual será apresentada a seguir. 

CONTROLE DA CARGA COMPETITIVA NO FUTEBOL

De início o objetivo do controle é coletar as informações sobre o 
volume e a distribuição dos jogos oficiais no ciclo anual de preparação dos 
futebolistas. A análise destas informações e o confronto das mesmas com 
os volumes das atividades realizadas no treinamento permitem determinar 
as dimensões ótimas das cargas competitivas. 
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É importante recordar que os atletas europeus, participam de 30-40 
jogos nos campeonatos nacionais de seus países, 2 a 10 jogos nos campeo-
natos europeus e ainda de mais 10-20 jogos amistosos de controle. O que 
lhes dá uma soma em torno de 42-70 jogos oficiais na temporada. Na Amé-
rica do Sul estes dados podem ser ainda superiores, por exemplo, no Brasil 
tem equipes que chegam a participar de mais de 80 jogos na temporada. 

A análise deste panorama nos leva a perguntar, por exemplo: qual a 
quantidade de jogos por ano é ótima para o futebolista? O panorama de di-
versos países demonstra que a duração dos ciclos entre jogos varia de 2-14 
dias, e nos países onde o futebol é mais desenvolvido os jogos ocorrem 
uma vez por semana normalmente no sábado ou domingo, precisamente, 
porque este ciclo entre jogos garante uma boa recuperação do organismo 
do atleta após as partidas, possibilitando assim, a realização de treinos com 
maiores cargas no meio da semana, diminuindo gradativamente antes dos 
dias dos jogos. 

O volume ótimo de jogos encontrados na prática é de 55-65 no ci-
clo anual de preparação. Este volume reflete a carga competitiva de cada 
jogador. Neste sentido é importante anotarmos o tempo de treino no fim 
da etapa (ano, primeiro e segundo turno, etc.). 

O exemplo deste controle foi realizado com a seleção russa no ano 
de 1993, onde foram realizados 12 jogos oficiais, sendo 6 nas eliminatórias 
para a copa do mundo e 6 de controle, obtendo 5 vitórias, 4 empates e 3 
derrotas, a equipe marcou 20 gols e sofreu 14. Nestes jogos foram utiliza-
dos 33 jogadores das diversas equipes do país. (Godik, 1996).

CONTROLE DA ATIVIDADE COMPETITIVA DO ATLETA

Existem várias formas de se controlar a atividade competitiva do 
atleta de futebol, em relação ao seu nível de treino e em todos os aspectos 
do treinamento desportivo. 

Normalmente os meios mais utilizados são as observações diretas, 
filmagens, para posterior análise de situações pré-determinadas como chu-
tes, passes, etc. Este tipo de controle é muito conhecido como scoulting. 
Pode se ainda determinar o nível de condicionamento físico do futebolista 
através de testes com medidas diretas ou indiretas com observações visuais 
de deslocamento e número de ações táticas durante o jogo. 
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Apesar de existirem todas essas particularidades de se controlar e 
avaliar a carga de treino e de competição, as mesmas ainda são consideradas 
falhas, o que compromete a informação científica. Por este motivo é que a 
ciência caminha para se realizar um “controle complexo com os atletas” 
(CC), o que significa uma medição de diferentes índices do sistema de 
treinamento do atleta, como jogos, treinos e as atividades em laboratório. 

Outro fator a ser considerado, é o controle do regime de vida do 
atleta. Seus hábitos, problemas, tarefas fora do clube devem ser inseridos 
no processo de avaliação. Tudo isso, pode vir a refletir nos índices apre-
sentados nas medidas, sendo também dados importantes na elaboração da 
sessão de treinamento. Pode ser que as cargas preconizadas estejam inade-
quadas em relação ao estado real de vida do atleta. 

CONTROLE DAS AÇÕES TÉCNICO-TÁTICAS DOS FUTEBOLISTAS

A precisão das ações técnico-táticas é um importante critério de 
avaliação da preparação especial dos futebolistas. Existem várias formas 
de avaliar, porém inicialmente vamos nos concentrar na metodologia pro-
posta pelo professor (Matveev, 1978), que em sua opinião todos os movi-
mentos livres realizados pelo atleta estão dirigidos a um mesmo objetivo 
(chamado movimento objetivo), o movimento é determinado por vários 
fatores, conforme a exigência de realização dos movimentos. A dificuldade 
da coordenação das ações dos movimentos serve como um dos primeiros 
critérios da agilidade. 

O objetivo do movimento será realizado se coincidir com seu espa-
ço, tempo e forças características, ou seja, se ele for suficientemente exato. 
A precisão do movimento é a segunda medida da agilidade. 

O objetivo da precisão caracteriza-se pelo desvio do resultado nas 
ações do movimento em relação ao objetivo. Neste caso, podemos utili-
zar para a apreciação da precisão três características que são: sistemática 
e desvio ocasional vertical ou horizontal. É necessário fundamentar-se 
para utilização destas 3 variáveis na caracterização do homem, acertar o 
alvo, ou seja, a capacidade do homem de realizar movimentos exatos que 
pode ser definido como:

a) talento natural; 
b) preparação geral dos movimentos; 



CARGA DE TREINAMENTO NOS ESPORTES72

c) grau de condução de atos concretos de movimentos (recepções 
técnicas). 

No inicio do processo de aprendizagem sobre esta temática a iden-
tificação da exatidão foi convincente, mas na medida em que os dados se 
acumulam fica claro nos experimentos a necessidade de se propor uma maior 
quantidade de critérios para cercar melhor estas variáveis, desta forma atu-
almente são quatro os critérios que auxiliam neste processo (Godik, 1996): 

• Precisão: capacidade de acertar o alvo;
• Exatidão: resultado da ação realizada pelo atleta;
• Probabilidade do acerto: correlação das tentativas acerta-

das entre a quantidade geral e a execução dos acertos no alvo 
determinado;

• Concentração: controle dos fatores emocionais, o qual atua 
diretamente na exatidão dos acertos da bola no alvo. 

A forma mais importante no caminho da exatidão é a sua medição. 
Observamos o seguinte exemplo: um grupo de futebolistas executa um tes-
te-chute a 16 metros, com objetivo de acertar o centro do alvo. Cada um de-
les executa 10 chutes, resultados de dois deles apresentam-se na figura 10. 
Nela é visível que do primeiro futebolista, a bola depois do chute, acertou 
em vários pontos do alvo. As indicações da bola do segundo futebolista são 
mais para fora do centro do alvo, mas elas estão mais agrupadas (juntas).  
Se verificarmos a exatidão pela soma dos desvios do resultado de cada chu-
te no centro do alvo, então o primeiro futebolista é mais exato. Mas será 
esta uma apreciação justa? Esta é uma questão que a ciência ainda precisa se 
aprofundar para elucidar. O dispositivo do teste citado acima é demonstrado 
na figura 10, que mostra o primeiro atleta com as bolas claras e o segundo 
com as bolas escuras realizando o teste da seguinte forma: o futebolista exe-
cuta uma série de chutes na bola que deve estar imóvel na distância de 16 
metros do alvo, o qual apresenta as medidas de 2.40 x 2.40 metros disposto 
em um paredão ou mesmo na região do gol. O atleta desloca-se correndo 
numa distância de 7 metros com uma velocidade que deve ser a habitual 
de cada um para o golpeio da bola em 15 tentativas. A discussão está na 
utilização do teste para controlar a carga de treinamento ou mesmo de 
competição, e ainda poder avaliar a estabilidade da exatidão ou precisão 
dos chutes no alvo. 
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Figura 10: Exatidão dos chutes de dois futebolistas no alvo.

 Controle dos chutes a gol nos jogos
A análise dos dados de cada equipe que participou do campeonato mun-

dial de 1990 mostra que alguns atletas diferenciam-se pela alta agressividade. 
Os jogadores destas equipes realizaram de 17 a 24 chutes ao gol do adversário. 

Os dados médios obtidos foi de 2 gols por partida para onde foram 
realizados 16 chutes a gol, com um acerto de 50%. As equipes que perde-
ram os jogos realizaram uma média de 10 chutes a gol, com um acerto de 
30% proporcionando uma média de 0,37 gols por jogo. 

Para uma análise mais científica da média de acertos dos chutes a 
gol, foram introduzidos três coeficientes:

• C1: relação entre o número de chutes e os chutes certos. Aqui temos 
o número de chutes certos dos futebolistas.

• C2: relação da quantidade de chutes certos, executados na grande área 
com a quantidade geral dos chutes. Este coeficiente caracteriza a pre-
cisão dos chutes executados de distância comparativamente próxima. 

• C3: relação entre a quantidade de gols e a quantidade geral de chutes 
certos. Este índice depende da efetividade dos jogadores que chu-
tam e das ações do goleiro, por isso ele pode servir como critério 
da: efetividade das ações de ataque, da efetividade das ações de defesa.

EXATIDÃO DOS CHUTES
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Esses coeficientes podem ser observados como critérios de realização 
dos momentos críticos, e os dados recebidos, confirmaram a sua efetividade. 

É muito interessante observar os coeficientes da efetividade dos 
chutes dos futebolistas adultos e jovens. A análise mostra, que pelo coefi-
ciente C1, que reflete a relação da quantidade dos chutes certos e a quan-
tidade geral dos chutes executados durante o jogo, não existem diferenças. 
Pelo critério de exatidão os adultos e os jovens futebolistas praticamente 
não se diferenciam um do outro. 

Observa-se que os adultos apresentam uma situação bastante dife-
rente com o coeficiente C2, que reflete a relação da quantidade de chutes 
certos realizados de dentro da área e a quantidade geral (mais alta, que dos 
jovens). Isso nos permite afirmar que, os adultos utilizam mais a posição 
vantajosa de distância próxima para realizar o chute. Os jovens jogadores 
não valorizam o momento do gol. 

São necessários exercícios específicos que culminem com o chute a 
gol e esses exercícios devem ser prioritários nos treinamentos dos futebo-
listas jovens. 

No terceiro coeficiente não se observam diferenças entre adultos e 
jovens futebolistas. Aqui é importante recordar que este índice caracteriza 
a efetividade das ações de ataque em relação à quantidade de gols. Fica cla-
ro que os futebolistas adultos e jovens vencedores alcançam o sucesso por 
causa da efetividade das ações coletivas. 

Controle dos chutes a gol nos treinos
Na prática do sistema de treinamento na modalidade de futebol, é 

utilizada uma série muito grande de chutes. 
Na tabela 11, podem ser visualizados os dados sobre chutes nos 

exercícios de treinamento (8x8), executados pelos futebolistas da seleção 
nacional da Rússia em um dos microciclos do período preparatório (pré-
temporada). Os exercícios foram executados no campo de 60 x 30 m, em 
três zonas. 

O campo foi dividido em zonas de defesa, meio campo e ataque. 
O exercício inicia na zona de ataque, jogam 4 jogadores contra 4 em um 
toque, apesar de que as defesas, para os atacantes, criava vantagem numé-
rica e havia maior possibilidade para a realização de chutes exatos. 
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Tabela 11: Características dos chutes realizados nos treinos dos futebolistas da  
 seleção nacional juniores da Rússia. 

Tempo de 
exercício 
em min

Quantidade 
 de chutes

Na trave C1

20 16 7 0,44%

15 19 12 0,63%

15 11 5 0,45%

13 8 6 0,75%

12 12 7 0,58%

15 17 13 0,76%

Controle das atividades de treino
O controle da atividade de treinamento (AT) dos futebolistas resume-se 

ao registro e critérios de cada exercício, na quantidade dos componentes, 
a duração, a potência dos exercícios e a duração dos intervalos de descanso 
entre eles. 

Critérios são definidos como efeitos momentâneos do treinamento 
(EMT) dos exercícios: fisiológicos, biomecânicos, pedagógicos, etc. 

Os índices registrados no processo das observações são colocados 
em tabelas, após o que a carga é analisada de acordo com os coeficientes de 
especialização, das dificuldades e da orientação.

É visível na apresentação gráfica da dinâmica das cargas no ciclo anu-
al do treinamento, que o volume dos exercícios gerais foi maior em março, 
abril e setembro, (figura 11), (Godik, 1996). 
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Figura 11: Dinâmica das cargas de orientação e especificidade no ciclo anual da  
  preparação dos futebolistas da equipe S.C.D.A (Moscou).

CONTROLE DAS CARGAS COMPETITIVAS NA  
MODALIDADE DE TÊNIS DE CAMPO

Nesta modalidade, os dados disponíveis na literatura são escassos, 
principalmente quando se trata de conteúdos confirmados cientificamente 
com relação às cargas competitivas. Sendo assim, ao encontrar as publica-
ções da cientista russa (Skorodumova, 1999), podemos caracterizar melhor 
as cargas de competição do tenista de campo. A característica externa com-
bina o volume (distância percorrida) e a intensidade do trabalho (ritmo do 
jogo, velocidade de deslocamento, etc.); a característica interna reflete-se 
nas mudanças que ocorre internamente no organismo do atleta sob o efeito 
do trabalho que executa (frequência cardíaca, respiração, ventilação pulmo-
nar, absorção de oxigênio, quantidade de ácido lático no sangue, etc.). 

A característica externa da carga, que depende em grande medida 
da resistência do adversário, revela-se de diversas formas, uma das quais é 
a duração do jogo (partida). Por exemplo, o jogo final entre Steffi Graf e 
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Sanchez Vicário no campeonato aberto da França de 1996, durou um tem-
po recorde de 3 horas e 3 minutos. Outro fator é o número de sets jogados.  
O resultado final numa partida decide-se em melhor de três sets, tanto 
para mulheres como para homens ou mesmo em cinco sets para homens. 

A adoção da regra do tie-break permitiu de certa forma tornar mais 
precisos alguns parâmetros do jogo. Atualmente o número máximo de games 
em uma partida de 3 sets, não pode ultrapassar 39, e na de 5 sets 65. No 
entanto, em certas partidas são necessários dois games consecutivos para a 
determinação da vitória. Nesses casos o número de sets de uma partida pode 
aumentar. Por exemplo, Steffi Graf e Sanchez Vicário disputaram no aberto 
da França já mencionado acima (Roland Garros), em 1996, quarenta games, 
isto foi um recorde para o final do torneio. Como foi disputado o número de 
games é um dos indicativos do volume da carga. No entanto não podemos 
nos esquecer da disputa em cada game. Por exemplo: um game pode acabar 
com quatro pontos. Fato frequente durante o serviço de Goran Ivaniesevic. 
Mas em outros games, a pontuação pode ser considerável: vários jogos só 
terminaram com 16 e até 20 pontos. O exemplo mais brilhante neste sentido 
foi a partida da Taça Davis, de 1995, entre Tchesnakov e Stich: no quinto set 
Tchesnakov liderava por 14x12 em 26 jogos, mas no décimo quarto jogo do 
mesmo set os tenistas disputaram 24 pontos, nove dos quais foi no match 
point de Stich. Mas Tchesnakov suportou e venceu o game, o set e a partida. 

Também a disputa de um ponto pode ser diferente: às vezes ganha-se 
com um só lance, por exemplo, com serviço: basta que o adversário come-
ta um erro na devolução. Outras vezes é preciso uma troca de dez ou até 
mais lances de um lado a outro.

Por isso é importante introduzir o conceito de metragem ou dis-
tância percorrida. O deslocamento do tenista pela quadra é realizado de 
forma não linear, com saídas rápidas em direção a bola, execução do golpe, 
retomada do equilíbrio e deslocamento para uma posição favorável. Com 
isso o atleta tem que percorrer distâncias desde 0,5 m a 19 m. Dessas, a 
distância mais comum é a de 5 m com a média de 57% de todos os desloca-
mentos do tenista pela quadra; 35,2% de deslocamentos são nas distâncias 
de 5,5 m e 10 m.  

Na quadra rápida, para executar um só lance, o tenista cor-
re 5,9 ± 1,0 m. Mas já foi diagnosticado um tenista que correu 17 m.  
Durante um game, o tenista percorre em média 63,6 ± 15,8 m sendo a 
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distância somatória máxima, da qual temos notícia, igual a 213 metros. 
Quanto ao set, a distância média percorrida pelo jogador é igual a 642,9 ± 
148,5 m, e a máxima, 818 m. 

Na quadra lenta as distâncias percorridas são diferentes para execu-
tar um golpe, o jogador percorre em média 5,1 ± 0,9 m, quer dizer, me-
nos do que na quadra rápida, fato que se explica pelo quique mais rápido e 
mais comprido da bola. A distância máxima percorrida pelo jogador para 
apanhar a bola é a de 19 m. 

Durante uma jogada, o tenista corre, em média 99,3 ± 15,1m. 
A distância máxima é de 262 m. Num set, o atleta desloca-se 1113,8 ± 
344,4 m, enquanto a distância máxima registrada é de 1802 m. 

Por outro lado para executar um golpe na quadra rápida, as mulheres 
correm em média 4,1 ± 2,0 m, sendo a distância máxima igual a 14 m. A 
distância máxima percorrida durante uma jogada é igual a 329 m, e a média, 
a 79,1 ± 29,3m. Num set, estes números são iguais a 1297 m e 727,3 ± 
287,1 m, respectivamente. 

Esses dados sobre as distâncias percorridas pelos tenistas ultrapas-
sam aquelas distâncias que eles corriam há tempos atrás, pelo fato de ter 
aumentado o tempo da disputa de cada ponto, prolongando-se, assim cada 
partida. Isso, por sua vez, deve-se às novas táticas e técnicas de jogo e a uma 
melhor preparação física e psicológica dos atletas modernos. 

Partindo da distância máxima percorrida pelos tenistas, calcula-se a 
distância que o atleta poderá eventualmente ter de cobrir durante um game, 
ou no conjunto de 5 sets, concluídos à contagem máxima de 7:6. Trata-se de 
uma distância que o tenista poderia corretamente percorrer durante uma 
partida de 5 sets com a pontuação e a tensão máxima em cada jogo. Na 
quadra rápida, essa distância é igual a 213 m com deslocamentos realizados 
em diferentes direções, enquanto na lenta, cerca de 210 m; numa partida de 
5 sets na quadra rápida, o tenista poderia correr 13.845 m, e na lenta, um 
pouco mais chegando a 17 mil metros. As mulheres correm o máximo de 
12.813 m em uma partida de 3 sets na quadra rápida. (Skorodumova, 1998).

Tais distâncias devem ser levadas em consideração na preparação dos 
atletas e, sobretudo, na escolha dos exercícios e no planejamento dos trei-
nos por microciclos. 

O número de partidas, as jogadas, pontos, golpes e as distâncias ca-
racterizam a carga no aspecto externo. Devem ser considerados, também 
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outros fatores tão importantes, como o ritmo da troca de lances, a força dos 
golpes e a velocidade da corrida, que caracterizam a carga do lado interno. 

No ritmo do jogo contemporâneo, pode haver 25-28 golpes na bola 
por minuto na quadra lenta e rápida, respectivamente. A bola servida voa 
com a velocidade de 140-160 km/h – 200 km/h e até mais, e a velocidade 
máxima da corrida do tenista pela quadra é igual a 7,95 m/s. 

A análise dos jogos dos melhores tenistas dos últimos anos permite 
afirmar que o tempo real do jogo aumentou, bem como também o tempo 
de disputa de cada ponto tanto em quadras lentas como nas rápidas. Com 
isso, o ritmo do jogo não diminui, muito pelo contrário, tende a crescer. 
Para confirmar essa afirmação, nos sustentamos em alguns dados sobre o 
tempo de disputa de um ponto nos jogos de Sampras-Kalfenikov e Sam-
pras-Tchesnokovna na Taça Davis em 1995, conforme mostra a tabela 12. 
Mais de 27% dos pontos de Sampras contra Tchesnokov, brilhante repre-
sentante do jogo na linha de fundo, foram disputados com o ritmo de 27 
batidas na bola por minuto ou mais. Já no jogo contra Kafenikov, que jogou 
por toda a quadra, o ritmo elevado foi característico em mais de 40% dos 
pontos disputados. (Skorodumova, 1998).

Tabela 12: Intensidade e duração das combinações na disputa de 1 ponto nos  
 jogos de Sampras na final da Taça Davis, 1995. 

Jogadores
Ritmo 
(golpes 
por min)

Parâmetros das combinações

Duração (segundos)

<3 <5 <10 <15 <20 >20

Kafelnikov 25-26
2,3
-

28

11,4
-

6,0

16,5
6,8
6,2

12,7
0,8
-

4,6
1,5
-

3,0
-
-

TOTAL 30,3 17,4 29,5 13,5 6,1 3,0

Tchesnokov
24

25-26
27

7,8
-

20,0

7,4
-

6,5

18,2
7,4
1,2

14,3
1,7
-

8,2
-
-

7,8
-
-

TOTAL 27,8 13,9 26,8 16 8,2 7,8
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Mais de 58% dos pontos no jogo contra Tchesnokov foram dispu-
tados em mais de 5 segundos e 16% em mais de 15 segundos. Contra 
Kafenikov, o tempo de disputa de mais de 5 segundos foi registrado em 
mais de 52% dos golpes, e o de mais de 15 segundos foram mais de 9%. 

Para revelar a característica interna da carga das competições, recor-
reu-se ao registro ininterrupto da frequência cardíaca dos melhores tenis-
tas homens e mulheres. Durante o campeonato da extinta União Soviética, 
foi constatado que tanto para os homens quanto para as mulheres, os dados 
da frequência cardíaca máxima, são superiores se comparados a outros es-
portes coletivos e individuais (Tabela 13). 

Tabela 13: Resposta da frequência cardíaca nas competições oficiais.

ÍNDICES Homens Mulheres

FC mínima, bat/min  131 + 5,3  134 + 15,5

FC média, bat/min 165 + 8,0  173 + 4,9

FC máxima, bat/min 202  230

FC pausas, bat/min 135 + 7,4 141 + 6,8

FC média em relação 
à FC máxima, %

 85,8 83,1

Soma da FC durante 
a partida

 16800 + 2042  15572 + 4437

Potência média da 
partida, kgm/min

 1225,5 + 245,5  1030 + 139,3

Potência máxima da 
partida, kgm/min

 1872,3 1575

Perda de peso, kg  1,5 - 3  0,8 - 2

Dessa forma, fica claro que existe dependência entre a frequência 
cardíaca (FC) e o tempo de trabalho, revelado nas modalidades esportivas 
cíclicas, por outro lado existe também no trabalho discreto, do qual tênis 
é um exemplo. 
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A distribuição do tempo de jogo em função da (FC) variável de-
monstra que os homens jogam, pelo menos, 30% do tempo em condi-
ções aeróbias, enquanto as mulheres 20% do tempo. A (FC) atinge 150 
batimentos por minuto (BPM). Grande parte do trabalho é executado nas 
condições anaeróbias com a (FC) acima de 180 (BPM), nestas condições as 
mulheres trabalham duas vezes mais que os homens (29,6% e 13% respec-
tivamente) o que pode ser visualizado na Tabela 14, (Skorodumova, 1998). 

Tabela 14:  Variação da intensidade do jogo durante as competições (%).

Frequência 
cardíaca, bmp

Tempo de Jogo

Homens Mulheres

0 mín.-máx. 0 mín.-máx.

Até 130 6 1 - 16 3,0 0 - 6

131 - 150 23,0 19 - 31 15,2 6 - 32

151 - 165 32,0 22 - 41 16,6 13 - 26

166 - 180 26,0 21 - 32 35,8 36 - 41

Mais de 180 13,0 3 -22 29,6 4 - 43

Ao mesmo tempo, a quantidade de lactato no sangue dos tenistas 
não é elevado. O que nos leva a afirmar que os esforços musculares dos te-
nistas são garantidos principalmente, pelos processos anaeróbios aláticos. 

O panorama encontrado durante os jogos das mulheres mostra que 
a (FC) é elevada, e chega a permanecer durante 7 minutos de forma inin-
terrupta, ultrapassando 180 (BPM). 

Treze por cento do tempo da partida ocorreu no regime aeróbio, 
46% no sistema misto e 40% no regime anaeróbio com (FC) acima de 180 
(BPM). Existem duas razões para isso. Por um lado, verifica-se um elevado 
ritmo do jogo e prolongada disputa de um ponto; por outro lado nota-se 
que as capacidades funcionais das atletas são relativamente baixas. 



CARGA DE TREINAMENTO NOS ESPORTES82

Durante a partida os tenistas perdem de 1,5 a 3,0 quilos (1,6-3,2%) 
do peso do atleta isso tem relação com a duração, intensidade e tensão emo-
cional durante o jogo. Podem ocorrer perdas das capacidades de reação, da 
velocidade e da concentração, por conseguinte, afeta o resultado do jogo. 

A atividade competitiva é tão especifica que torna impossível o registro 
direto de muitas características da carga fisiológica. Por isso, os dados obtidos 
diretamente nos campeonatos nacionais e internacionais, Taça Davis, etc., fo-
ram ampliados com os registros durante os treinos e jogos de controle. 

Observou-se também que o consumo médio de oxigênio durante 
a disputa de um ponto chega a 57-82,5%, nos homens e 34,1-95,2% nas 
mulheres. Este dado é importante, pois se sabe que o nível máximo do es-
tado realmente estável do organismo, quando esse trabalha exclusivamente 
devido a oxidação aeróbia, é o nível do limite do metabolismo anaeróbio. 
Em relação aos microciclos de treinamento o nível é igual a 48,7-81% nos 
homens, e 53,2%-78,2% nas mulheres. Os dados confirmam que parte do 
trabalho no tênis é realizado a custa das fontes anaeróbias.

A partida de tênis, como qualquer outra competição desportiva 
trata-se de um jogo que produz grande tensão nervosa. Partindo do pres-
suposto que a mudança da excitabilidade faz-se imediatamente sentir na 
força máxima da pessoa, o que foi revelado pela avaliação utilizando-se de 
um dinamômetro antes e depois da partida em uma só tentativa máxima. 
Os resultados das avaliações apresentaram uma grande variação, desde 2,3 
a 32,3%. Nos jogos de resultados previsíveis, isto é, nas partidas de nível 
técnico desigual entre os tenistas, as diferenças entre as duas avaliações, fo-
ram insignificantes. Nas partidas onde os adversários apresentavam o nível 
parecido, dispostos a lutar até o último ponto pela vitória, as diferenças 
na dinamometria, chegaram a 30% e até mais, independentemente de sua 
duração e cansaço dos jogadores.

Comparação de duas cargas de volume e intensidade diferentes
Comparando as cargas de treino e de competições, não devemos es-

quecer quais as cargas competitivas que são caracterizadas por uma grande 
tensão psíquica, essa por sua vez, depende da importância do torneio, do 
circuito em que se disputa o jogo do adversário, da pontuação e de vários 
outros fatores. 

Por exemplo, a tensão psíquica será menor durante o campeonato in-
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terno num clube do que no campeonato nacional, no torneio de Winbledon 
ou nos abertos da França, Itália, etc. 

A tensão psíquica durante a partida depende em grande medida tam-
bém da preparação técnica e física do jogador. Sem dúvida a tensão psíquica 
reduz-se caso o tenista tenha perfeito domínio de todos os golpes e a cer-
teza de que sempre apanhará a bola em qualquer zona da quadra e saberá 
colocá-la onde for preciso.

Resumindo, o grau de mobilização das possibilidades funcionais do 
organismo, expressa a característica interna da carga. 

Não existe um método único para avaliar as cargas em todas as situ-
ações. Diferentes modalidades esportivas utilizam índices diferentes, (Go-
dik, 1980) descreve de modo minucioso o controle moderno de cargas e 
competições. Infelizmente, nem todos estes métodos servem para avaliar 
as cargas dos atletas e mesmo as cargas competitivas. 

Por isso, analisando as cargas no tênis, podemos lançar mão, por 
exemplo, da avaliação do estado funcional, controlando a (FC), o apare-
lho motor, com resultados da cinematometria e o sistema nervoso, com 
o registro da resistência elétrica e da pele (REP) e frequência crítica de 
cintilação da luz (FCC), (Skorodunova, 1998).

A frequência cardíaca foi escolhida como um dos parâmetros da 
avaliação do estado funcional, porque carrega muitas informações: a fre-
quência cardíaca no dia passa de 130-180 batimentos por minutos e está 
linearmente dependente da intensidade da carga: a reação da frequência 
cardíaca não varia com as condições do trabalho durante as quais é medida; 
a sua dinâmica depende não só da intensidade do trabalho, mas também do 
tempo geral da sua execução. Ao mesmo tempo, a medição da frequência 
cardíaca é simples e acessível.

A FCC depende da labilidade dos processos nervosos, a qual, por 
sua vez, é condicionada pelo estado psíquico. Mede-se a FCC com um 
aparelho especial de pulsação de luz rítmica, cuja frequência muda gra-
dualmente. Quando a frequência das cintilações atinge uma determi-
nada grandeza, o examinando deixa de distinguir as pulsações. É esta 
frequência que se chama crítica.

Esses índices foram registrados antes e depois dos treinos e jogos 
oficiais. A partir daí, comparam-se os dados médios do estado do atleta 
depois de 30 minutos de treino ou jogo com os índices medidos depois 
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do treino ou competição. Em nenhum caso os índices revelam alterações 
comprovadas, a carga foi considerada pequena; as alterações comprovadas 
só em um dos índices foram descritas como carga média e em dois, como 
considerável; finalmente, se as alterações comprovadas foram registradas 
em todos os três índices, a carga foi tida como grande.

A diferenciação das cargas em pequena, média, considerável e grande 
é própria de muitas modalidades desportivas. A comparação desse método 
de avaliação da carga com os de outras modalidades desportivas – a soma 
das pulsações durante o trabalho, teor da uréia no sangue, tempo latente 
de relaxamento (TLR) e tempo latente de contração (TLC) dos músculos 
antes e depois do trabalho com carga adicional – permite afirmar que este 
método é bom para avaliar a carga dos tenistas. Além de ser informativo e 
acessível, não causa emoções negativas no atleta, podendo as cargas serem 
avaliadas não só durante o treino, mas também durante as competições.



A ciência acadêmica que estuda as transformações do organismo hu-
mano durante a prática esportiva, afirma que, para melhorar o rendimen-
to, o atleta deve ser submetido a cargas de treino que na maioria das vezes 
ainda não conhece. A busca constante por um novo estado de adaptação 
racional é a tarefa mais importante do treinador, durante o processo de 
preparação dos atletas de alto rendimento. 

Isto nos permite afirmar que por influência do treinamento despor-
tivo, podemos exercer diferentes tipos de cargas na temporada de treina-
mento. Ao conceituar a carga no início dessa obra, verificamos que os pensa-
mentos ainda são duvidosos e geram discussões entre os diversos estudiosos. 
Sabemos que algumas variáveis estudadas como: frequência do treinamento, 
sobrecarga adicional, tipo de exercício físico, quantidade de exercícios, rit-
mo de execução dos mesmos, etc., podem exercer um novo estado de adap-
tação funcional no organismo do atleta. Neste caso devemos estar atentos à 
reação de cada organismo os quais ocorrem de forma diferente durante o 
processo de treinamento na prática. 

Nesta obra procuramos abordar a diversidade de temas que podem 
contribuir para a formação do treinador, pois controlar as variáveis exter-
nas pode dar um direcionamento saudável ao sistema de preparação do 
atleta. Mas a confirmação desses aspectos, só é possível com um controle 
das variáveis internas do organismo como: frequência cardíaca, concen-
tração de lactato, temperatura corporal e etc., além do controle do es-
tado psíquico do atleta. Neste caso, ao controlarmos os diversos fatores, 
preferencialmente em conjunto, aumenta a chance do atleta em atingir o 
resultado de alto rendimento desportivo. 

A obra composta de quatro capítulos se concentrou em discutir al-
guns conceitos teóricos para um melhor esclarecimento acadêmico. Apesar 
disso, ainda verifica-se ao analisar a literatura que existe uma lacuna muito 

Considerações Finais



grande nos estudos apresentados sobre este tema. Ao concluir esta obra, 
verificamos que o treinador precisa ter bem claro em sua metodologia de 
trabalho, que ao planejar o sistema de treinamento, o mesmo deve estar 
atento as cargas competitivas e a forma com que essas são exigidas no ato 
da competição. O treinador deve manter sobre seu controle vários aspec-
tos externos e internos oriundos das diversas áreas científicas, como:  
bioquímica, fisiologia, biomecânica, nutrição, medicina e etc. 

O assunto não esgota nesta obra, mas sim abre neste momento uma 
discussão que deve ser amplamente debatida pelos estudiosos das diversas 
áreas científicas. Cabe ao treinador estar atento para as questões que consi-
dero de suma importância durante todo o processo de preparação do atleta 
na atualidade. 
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Futuros lançamentos da coleção

A Sport Training tem como objetivo preencher uma lacuna no 
mercado da Educação Física e dos Esportes. A coleção Teoria e Meto-
dologia do Treinamento Desportivo lançará uma série de obras nas 
mais diversas áreas das atividades esportivas. Sendo assim, temos a satisfa-
ção de apresentar alguns dos próximos temas a serem publicados:

• Princípios Científicos do Treinamento Desportivo
• Periodização do Treinamento Desportivo
• Preparação Física no Futebol
• Atletismo – Provas de Saltos
• Treinamento da Velocidade nos Esportes
• Flexibilidade e Alongamento no Futebol.
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