
Cargas de treinamento 

A carga de treinamento é composta de volume de treinamento, intensidade e recuperação. 

O volume de treinamento define a parte carga de treinamento quantitativa e n ou média duração 
da formação como falar volume que significa o esforço real tempo distância e duração 
dae ntrenamiento inclui possíveis quebras em toda a sessão. 

Você pode definir e l volume que a quantidade total de trabalho feito por sessão ou ciclo d e 
treinamento. Mesmo quando a carga de treinamento tem a particularidade de poder ser prescrita 
por tempo (minutos de treinamento) ou por distância, (quilômetros), é aconselhável que, no caso 
de corredores de nível inferior, seja indicado em uma base de tempo, para a fim de procurar 
efeitos fisiológicos semelhantes em relação às cargas de corredores de nível superior Você pode 
fazer isso por quilômetros. Então, por exemplo, um elevado nível d corredor e pode funcionar sem 
problemas 20 km em uma hora e 20 minutos, mas um corredor menos que o nível de 20 
quilômetros seria cerca de uma hora a duas horas 50 carreira po r que intensidade e O estresse 
fisiológico poderia mudar. 

Isso também pode reduzir a ansiedade para controlar a velocidade ou ritmo em que corre, o que 
provoca uma constante intensidade fisiológica para se desenvolver, que pode ser mantida através 
da frequência cardíaca ou da percepção do esforço, se é isso que é procurado. . 

Como vários autores apontam l ou, para o teste de curto serve base de treinamento de volume, 
mas os testes longos este torna-se o principal ponto final do treino. 

O volume deve ser aumentado ao longo dos macrociclos , a fim de produzir adaptações nos 
corredores, mas esse aumento deve ser progressivo para causar as adaptações fisiológicas 
necessárias para melhorar e evitar o surgimento de lesões, tanto quanto possível. 

Aumentos no volume anual de treinamento em corredores de resistência não devem ser os 
mesmos para todos os corredores, embora pareça haver uma faixa ideal de volume para induzir 
essas adaptações funcionais e estruturais, com grande participação das características individuais, 
do nível de desempenho, a idade e sexo e o tempo de preparação. 

Particularmente entre os meus alunos o aumento no volume costuma girar em torno de 10 a 12% 
até estabilizá-lo na fase fundamental do treinamento com diminuição do competitivo. 

Com um alto volume de treinamento, o aumento do volume plasmático é causado, com maior 
retorno venoso e, com isso, maior bombeamento cardíaco. Desta forma, o suprimento de sangue 
para os músculos é aumentado, o que é fundamental para a melhoria do VO2max e, 
portanto, performance 

Com ele, você pode melhorar a economia das fibras musculares, por exemplo, mantendo a maior 
potência das fibras do tipo II e fornecendo-lhes certas características das fibras do tipo I, como 
eficiência e eficiência, para consumir oxigênio. 

Intensidade 

Se o planejamento de intensidade for o mais adequado durante o processo de treinamento, seu 
controle e gerenciamento eficiente permitirão a projeção dos resultados esperados e, assim, obter 
a forma esportiva e atingir os objetivos definidos. 



Quase todos os grandes corredores correram bem em distâncias mais curtas, sem que isso 
implique que eles sempre fizeram grandes volumes de trabalho, mas a maioria deles 
incluiutreinamento de alta intensidade em sua formação, este é o componente qualitativo do 
treinamento e apresenta muitas formas de expressão que são agrupadas em variáveis 
de intensidade fisiológica ou interna , % VO2máx, frequência cardíaca ou% da FCmáx , lactato ou 
percepção de esforço , e externo , velocidade ou ritmo de corrida 

Tem que ter Considerando a prescrição de uma intensidade de treinamento de resistência, estas 
têm suas limitações: a velocidade não é constante se a superfície muda, uma vez que os 
níveis de fadiga são modificados, assim o estresse fisiológico também não será constante. A 
frequência cardíaca pode ser afetada por fadiga e tudo relacionado a ela. 

Uma questão fundamental no treinamento de resistência aeróbica é estabelecer o as intensidades 
ideais de treinamento e estas variam de acordo com o nível do corredor. Atualmente, saber o 
quanto de treinamento é necessário em cada área de intensidade fisiológica é uma das tendências 
de pesquisa para o treinamento de resistência , especialmente em corredores de alto nível. 

Da mesma forma que foi sugerido e qual o nível de intensidade é especialmente 
necessário neuromuscular, ou seja, a resistência muscular para manter a contração intensa de a 
cada passo enquanto está cansado, bem como a capacidade de modificar a frequência do ciclo, 
por exemplo, em uma mudança de ritmo, uma inclinação ou um disparo final. 

Recuperação entre estímulos de treinamento é muito importante, uma recuperação deficiente 
leva à lesão ou l sobr e formação, enquanto a recuperação excessiva leva a cair ainda mais em 
nível de condicionamento físico. 

L durante a recuperação deverá ser uma restauração dos nutrientes que permitem a realização da 
próxima série da melhor maneira, sem qualquer deterioração no tempo de corrida.Recuperação é 
o estado funcional do atleta, uma vez concluída a ork t, onde as reservas de energia e todas as 
substâncias envolvidas durante a execução da carga física é reposta, por isso deve ser restaurado 
várias funções do corpo, a capacidade recupera trabalho físico e há um aumento gradual na 
mesma. 

A eficiência do treinamento esportivo depende da rapidez com que os sistemas de energia podem 
ser recuperados e de todos os substratos perdidos durante o treinamento. 

É necessária a intensificação do metabolismo protéico (síntese de proteínas estruturais 
enzimáticas destruídas durante o trabalho) a restauração do equilíbrio iônico e hormonal, bem 
como a restauração total das reservas energéticas que ocorre muitas horas após a conclusão do 
trabalho. 

Através da recuperação você deve ter: 

A restauração de reservas musculares de fosfagênios . 

A substituição de reservas de glicogênio muscular. 

A eliminação do lactato dos músculos e sangue, bem como outras substâncias tóxicas para o corpo 
que são produzidas durante o trabalho físico. 

 


