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Palestrante: Beto Carnevale 
 

TEMA 5: Preparação física  
na formação de 11 a 17 anos 
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O técnico bem sucedido é aquele  
que transmite 

• a alegria de competir 

• o significado do esforço 

• o valor do caráter 

• o poder da gentileza 

• a sabedoria da honestidade 

• a influência do exemplo 

• as recompensas da cooperação e 

• a virtude da paciência  
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Conhecer o que há de novo 
pelo mundo 

 

• Internet 

 

• Assistir eventos diversos 

 

• Ler muito 

 

• Estudar estatísticas e estratégias 
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Aspectos fundamentais 

para ser um bom técnico 

Ouvir 

Ver 

Ler 
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Diretrizes 

• Necessidade de preservar a saúde 

 

• Necessidade de acompanhar o treinamento e 
a preparação para o futuro depois do esporte, 
proporcionar elementos que permitam que tal 
o atleta possa assimilar esse trabalho sem 
fechar as portas para seu futuro. 
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Modelo Long Term Athlete 
Development - LTAD 
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Modelo Long Term Athlete 
Development - LTAD 
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Modelo Long Term Athlete 
Development - LTAD 



Fase 2 - FUNdamental 
• 6 a 10 anos 

 
• Diversão e participação 

 
• Desenvolvimento Geral 

 
• Iniciação: correr saltar arremessar 

 
• Agilidade, equilibrio, coordenação, velocidade 

 
• Velocidade, potencia e resistência através de jogos 

 
• Técnica apropriada para correr, saltar e arremessar 

 
• Exercícios com Mediciene ball, Bola suíça, e com o peso corporal para força 

 
• Sem periodização, mas com programas bem estruturados 



Fase 3 – Treinar por treinar 
 

• Meninos 10 - 14 Meninas 10 – 13 

 

• Ênfase no condicionamento fisico geral 

 

• Estabilidade  ombro, cotovelo, coluna e tornozelos 

 

• Participação em esportes complementares 

 

• Individualização no treinamento físico e técnico 

 

• Desenvolvimento das capacidades auxiliares 



Fase 4 – Treinar para competir 
 • Meninos 14 - 18  Meninas 13 – 17 

 
• Preparação física individualizada  e especifica 

 
• Estabilidade  ombro, cotovelo, coluna e tornozelos 

 
• Técnicas especificas e trabalhos sob condições competitivas 

 
• Especificidade 

 
• Desenvolvimento das capacidades auxiliares 

 
• Especialização 

 
• Periodização dupla ou múltipla 



Fase 5  – Treinar para ganhar 
 • Meninos + 18 Meninas + 17 

 
• Estabilidade  ombro, cotovelo, coluna e tornozelos 

 
• Melhorar os aspectos de treinamento e de performance 

 
• Paradas frequentes visando a profilaxia 

 
• Todos os aspectos do treinamento individualizado 

 
• Desenvolvimento das capacidades auxiliares 

 
• Alta Performance 

 
• Periodização tripla ou múltipla 

 



Novas formas de preparação 
motora 

• Desempenho dependem de que fatores 

• Qualidade do movimento e precisão 

• O nível de capacidade motora é determinada 
geneticamente 

• Melhor fase para desenvolvimento da 
coordenação 7-11 e 14-18 anos 



Novo Modelo de seleção de 
talentos 

• Aumentar a eficiência do treinamento 

 

• Preparação versátil em cima de coordenação 

 

• Não existem modelos para muitos esportes. 
(grande descarte sem saber se o individuo 
serve para outro esporte) 



Novo Modelo de seleção 
de talentos 

• Pequeno número de indivíduos 

 

• Critérios subjetivos 

 

• Dados de pesquisa não confirmam a 
necessidade da especialização precoce 

 

• Criar base para uma futura especialização 

 



Especialização 

 

• Coordenação 

 

• Proporções entre treinamento geral e 
especifico varia de acordo com: idade, nível de 
treinamento e esporte 



Especialização 

 

• Treino apropriado a idade do individuo 
(considerar seu desenvolvimento físico e 
psíquico motor) 

 

• Quanto mais tempo um atleta compete 
(profissionalmente) maior será a possibilidade 
de obter uma boa conta bancaria. 



Capacidades Coordenativas 

• Equilíbrio dinâmico 

• Sinestesia em diferentes movimentos 

• Orientação espacial e temporal 

• Movimentos ritmados 

• Adequada velocidade de reação 

• Conexão de movimentos 

• Movimento simétricos 



Historia do Treinamento 



Periodização Clássica 

• Reprodução de modelos 
por evolução constatada 

 

• Segundo a 
necessidade do 
esporte 

 



Periodização Clássica 

• Evolução do 
regulamento 

• Exigências 
competitivas 

• Valor social do 
esporte 

• Incentivos 
econômicos 

• Investigação do 
esportes 
 

TODOS  

FATORES  

EXTERNOS  

AO ATLETA 
 



Periodização Clássica 
Problemas herdados do treinamento de 

modalidades individuais 
Condições de Competição 

• Conseqüências sobre o 
treinamento 

– Treinar menos volume 

– Treinos mais específicos 

– Situações similares a 
competição 

• Ocasiona 

– Dificuldade em controlar 
a carga 

– Monotonia, rotina no 
treinamento 



Periodização Clássica 
Problemas herdados do treinamento de 

modalidades individuais 
Condições de Competição 

• Conseqüências sobre o 
jogador (durante a 
temporada) 
– De acordo com a pré 

temporada 

– De acordo com o numero de 
partidas jogadas 

– Segundo as características da 
equipe  

• Ocasiona 
– Descontrole do estado de 

forma física 

– Perda coletiva do estado de 
forma 

– Possíveis resultados abaixo do 
esperado 



Novo Pensamento 

• Criação de modelos 
por uma 
estruturação 
diferenciada 

 

• Segundo a 
necessidade do 
atleta 



Novo Pensamento 

• Interpretação pessoal do 
regulamento 

• Impacto das competições 
no atleta 

• Formação da auto 
imagem 

• Própria satisfação pela 
auto-realização 

• Investigação do esportista 

 

TODOS  

FATORES  

INTERNOS  

AO ATLETA 
 



• Tenha bom senso 

 

 

• Tenha certeza que voce esta treinando para o 
esporte correto 

 



Treinamento de Esportes de 
Oposição 

• Rendimento com 
um baixo número 
de treinos 

 

• Suficiente variado, 
atrativo para o 
jogador 



Treinamento de Esportes de 
Oposição 

• De assimilação 
rápida, pela 
proximidade das 
competições 

 

• Permite manter o 
estado de forma 
durante toda a 
temporada. 

 



Fatores que colaboram para ser 
excelente em tomada de decisão 

Prof. Bruce Abernethy at 
Queensland University  

• Grande auxilio dos pais  

• Familiares e amigos para jogar  

• Oportunidades para jogar com e contra adultos ainda 
quando são crianças 

• Ilimitado acesso a lugares onde se pratica esportes  

• Vivencia em meio rural e semi-rural  

• Exposto a uma larga variedade de experiências 
esportivas em idades de 6 a 12 anos  



Sugestões  

• Observe os sinais de esgotamento (perda do entusiasmo, 
irritabilidade, diminuição do desempenho)  

• Prover seus treinamentos de variação e diversão  

• Ajudar os atletas serem equilibrados em suas vidas  

• Estimular os seus atletas a terem outros interesses além 
do esporte  

• Mantenha o esporte em perspectiva  



Elaboração do 
Treinamento 



Processo do treinamento desportivo 

a) Determinação dos objetivos 

 

b) Programação do treinamento 

 

c) Realização do treinamento 

 

d) Obtenção dos resultados 



Determinação dos Objetivos 

Programação do Treinamento 

Planejamento Realização 

Resultados - Rendimento 

Controle 

Análise dos Treinamentos 

F

e

e

d

b

a

c

k 

Grosser, Brunggeman, Zintl (1989) 



Etapas do Treinamento 

• Execução 

– Aproximar ao máximo do planejado 

 

• Avaliação 

a) Corrigir eventuais erros 

b) Controle das cargas 

c) Controle do modelo competitivo 

d) Controle da evolução do rendimento 

e) Avaliação final do treinamento 



Treinamento 

• Princípios de treinamento (especificidade, 
reversibilidade e sobrecarga) 

 

• Ênfase no desenvolvimento das capacidades 
coordenativas 

 

• Melhora do repertório motor. 



Fatores que direcionam  o 
desenvolvimento do planejamento 

• A carga, o número de competições e o grau de 
especialização deve ser aumentado progressivamente 
com o passar dos anos. 

 

• Distribuição dos elementos que compõe o treinamento  
em função das etapas e da especialidade 

 



Fatores que direcionam  o 
desenvolvimento do planejamento 

 

• Respeitar as variações dos atletas e do planejamento 

 

• O volume da carga deve aumentar lentamente 

 

• A duração e a freqüência das sessões de treinamento 
devem aumentar conforme a idade 

 



Fatores que direcionam  o 
desenvolvimento do planejamento 

 

• Diferenciar o treinamento dos jovens com os adultos 

 

• Os objetivos, os meios  e os sistemas utilizados e as 
particularidades de cada etapa devem estar 
perfeitamente definidos e claros 

 



Um modelo adequado de periodização preve a adequada 
aplicação da carga de treinamento: 

 

Coerência com os princípios do treinamento; 

 

Aplicação de métodos e exercícios eficientes; 

 

Organização cronológica adequada dos conteúdos; 

 

Maximização do rendimento. 

Ciclos de treinamento 



Treinamento com melhor qualidade. 

• Aumentando o volume de treinamento até o limite. 
Porém, na verdade, em muitas especialidades já se 
atingiu o volume ou horas de treinamento máximo. 

 

• Manter-se sempre atualizado já que os métodos 
estão sendo sofisticados, objetivando, cada vez mais, 
uma qualidade superior de treinamento. 



Determinação dos Objetivos 

a) Objetivo principal 

 

b) Realidade 

 

c) Conhecer a modalidade e o atleta 



Calendário 

• Competições 

– Principais 

– Secundarias 

• Período Competitivo 

– Longo 

• A forma da competição 

• Determinar as competições/jogos mais importantes 

• Número de competições/jogos 

– Curto 



Calendário 

• Período Competitivo 

 

– Longo (Liga Nacional) 

• A forma da competição 

• Determinar as competições/jogos mais importantes 

• Número de competições/jogos 

 

– Curto (Mundial, Olimpíada) 



Pensando no Treinamento 

 

• Anatomia 

• Biomecânica 

• Fisiologia 

• Princípios de 
treinamento 

• Pesquisas 

• Metodologia 

• Estratégias 

• Controle 



Músculos e articulações 
exigidos na prática do handebol 

http://bp0.blogger.com/_NyG3JiRP2y8/R5nqVfBk0YI/AAAAAAAAABQ/zkmIxHnaJUU/s1600-h/musc_handebol_01.jpg


Biomecânica 

Cargas no Esporte
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Effects of variations of the bench press exercise 
on the EMG activity of five shoulder muscle 

Barnet et al. 1995  



Fisiologia 

 

• Fontes energéticas utilizadas 

 

• Relação Pausa/Esforço 

 



Tactical Metabolic Training: Part 1. 
Strength and Conditioning 

Plisk, S. S. and Gambetta, V. 1997:. Strength and 
Conditioning: Vol. 19, No. 2, pp. 44–53. 

 

 



Treinamento Tático 
Metabólico 

Sugerido por Gambetta e Plisk, 1997 



Princípios de Treinamento 

• Sobrecarga 

 

• Especificidade 

 

• Reversibilidade 



Principio da Especificidade 

 

• Adaptação especifica ao estimulo aplicado 

 

• As modificações funcionais que produzem no 
organismo através do treinamento tem uma 
duração determinada.  



Princípio da 
Sobrecarga 



Principio da Sobrecarga 

“ A carga de treinamento deverá ser intensa e 
ser aplicada com freqüência e intensidade 

suficiente para fazer com que o organismo se 
adapte ao máximo a uma atividade particular” 

 

F. Carlisle (1973) 



Efeito das cargas de treinamento em 
relação ao limiar de estimulação 

Sem 

Efeito 

Efeito 

Manutenção 

Efeito 

Ótimo 

Efeito 

Prejudicial 

Tolerância 

Máxima 

Limiar 



Sobrecarga e Especificidade 

• Treino de força geral • Treino de força 
especifica 



Sobrecarga e Especificidade 

• Progressão da sobrecarga e da especificidade 
progridem em paralelo  

 

– Carga Geral 

– Carga Especifica 

– Carga Competitiva 



Sobrecarga e Especificidade 

• Exercícios: 

– Exercícios são os meios para fazer com que o 
atleta aumente o seu nível de desempenho 

 

• Como escolher? 

– Os exercícios devem ser compatíveis com o que o 
atleta enfrentará nas competições 



Principio da Sobrecarga 

• Grupos musculares grandes tem recuperação 
mais rápidas do que os grupos musculares 
menores. 

• Fibras de contração lenta demoram mais para 
se recuperar do que fibras de contração rápida 

• A recuperação de movimento lentos e 
prolongados é mais lenta do que a de 
movimentos velozes 



Principio da Sobrecarga 

• Treinos longos tendem a ter recuperação mais 
longa 

 

• Jovens tem maior poder de recuperação 

 

• Quanto mais prolongada a carreira do atleta 
mais critica a recuperação 



Principio da Sobrecarga 

• Heterocronismo da adaptação 

– Cada variável do treinamento possui um intervalo 
de tempo definido para produzir adaptações no 
organismo 

 

– E fundamental conhece-los para a estruturação de 
uma sessão de treinamento 

 

– A sequencia depende do objetivo 

 



Progressão de cargas 

• Elevação da exigência das cargas 

 

• Aplicação do estimulo / número de sessões 

 

• Formas de aplicar a progressão 

– Aumento do volume 

– Aumento da intensidade 



Progressão das Cargas 

 

• Não criar estímulos insuficientes para a 
melhoria da condição 

 

• Quanto se deve aumentar a carga? 

 



Principio da Reversibilidade 

• Os estímulos “tem um tempo de duração” 

 

• Caso não sejam repetidos as adaptações são 
perdidas 

– Lesões 

– Período competitivos muito longos 



Principio da Reversibilidade 

• Relação ao tempo (Freqüência) 

• Relação carga / repouso 

• Evitar a interrupção do treinamento 

• Assegurar a continuidade do desenvolvimento 
de todos os fatores do rendimento 

• Fases de recuperação 



Análise da Modalidade 

Tipos de Força no Handebol 



Análise da Modalidade 

 

Tipos de Força no Handebol 

 

1. Força de lançamento 

2. Força de salto 

3. Força de luta 



Evolução do treinamento nos 
esportes coletivos 

• Início 
– Análise dos campeões 

• Anos 80 e 90...... 
– Análise do jogo 

• Anos 2000 
– Análise da interação individuo-modelo 



Periodização nos esportes 
coletivos 

A periodização do treinamento deve ser 
tratada de forma diferente da clássica, 

devido ao longo tempo de competição que 
pode acontecer a uma equipe de esportes 

coletivos. 



Treinamento nos esportes 
coletivos 

A preparação física nos esportes 
coletivos deve ser constituída sobre um 

suporte diferente dos esportes 
individuais, e não ser apenas uma 

aplicação do atletismo, levantamento de 
peso ou natação a cada esporte em 

particular. 

 

Adaptado de  Seirul-lo e Massafret 

 



Objetivo do treinamento 

• Adequar e projetar o jogador sobre o modelo de 
jogo 

 

      Interação 

Jogador    Modelo de jogo 

 

• Como? 

• Potencializando as capacidades do jogador em 
relação as necessidades do modelo do jogo 
utilizado. 



Treinamento Integrado 

Sistemas de 
treinamento: 
Esportes coletivos 

Capacidade Condicional 

Capacidade Coordenativa 

Capacidade Cognitiva 



Relação  
Força-Velocidade-Resistência 



Orientação das Cargas 

ilustração gráfica da relação entre o as principais capacidades 
motoras, onde força (a), velocidade (b), e resistência (c) são 

dominantes..  

florescue et al., 1969  



Exemplos da Relação  
Força-Velocidade-Resistência 



Relação entre o volume e a intensidade 
quanto ao esporte aplicado 

• Esportes explosivos e de velocidade 

– Ênfase da intensidade sobre o volume 

 

• Esportes de resistência 

– Ênfase do volume sobre a intensidade 



Escolha dos Exercícios 

• Estímulos adequados
  

– Intensidade 

– Densidade (relação 
carga/recuperação) 

– Duração 

– Volume 

– Freqüência do 
treinamento  



Obtendo resultados 

• Para bons resultados é necessário sessões de 
objetivos e conteúdos idênticos dentro de um 
microciclo 

• Variação da freqüência dos exercícios 

• Exercícios para o desenvolvimento da 
resistência geral, flexibilidade e da força 
muscular (de pequenos grupos musculares) 
são mais eficientes se feitos todos os dias 



Obtendo resultados 

• Desenvolvimento da força muscular (grandes 
grupos musculares) é mais eficiente quando 
realizado a cada dois dias 
 

• O desenvolvimento da resistência específica 
com intensidade sub-máxima devera ser 
realizada três vezes por semana, sendo que o 
resto dos dias deve se treinar com pouca 
intensidade 



Obtendo resultados 

 

• A alternância de treinamento-recuperação 
deve ser programada 

 

• Todo microciclo deve ter uma sessão de 
recuperação 
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O que atletas precisam? 

Ferramenta Técnica Metodo 

Resistencia Acomodada 
 
Arremessos 
 
Saltos 
 
Pliometria 

Treino Balistico 
 
LPO 
 
Treino de velocidade basica 
 
Quase isometricos 
 
Supra velocidade 
 

 
Treino Complexo 
 
Treino Contraste 
 



MODELO DE PLANIFICAÇÃO CONTEMPORANEA 

VISÃO DO ESPORTE ATRAVÉS DAS 

CARACTERISTICAS DO ESPORTE 

VISÃO DO ESPORTE ATRAVÉS DAS 

CARACTERISTICAS DE CADA ATLETA 

MODELO 

TRADICIONAL 

DE APLICAÇÃO 

DE CARGAS DE 

TRABALHO 

(MATVEIEV) 

MODELO DE 

TRABALHO 

CONCENTRADO 

VERKOCHANSKI 

 

ATR 

 

BLOCO DE 

ORIENTAÇÃO EM 

PROGRESSÃO 

(ACENTUADAS) 

MODELO PARA 

ESPORTES 

INDIVIDUAIS 

MODELO PARA 

ESPORTES 

COLETIVOS 

MODELO 

COGNITIVO 

(SEIRUL-LO) 

MODELO DE 

PROLONGADO 

DO ESTADO DE 

TREINAMENTO 

(BOMPA) 

MODELO 

CIBERNÉTICO 

(ORGANOGRAMAS 

LÓGICOS) 

MODELO 

INTEGRADOR 

(BONDARCHUK) 
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Dados fundamentais para 
elaboração do treinamento – 

Esportes coletivos 

• Objetivo da equipe 

• Análise dos esforços 

• Grupos musculares atuantes 

• Perfil dos jogadores 

• Técnica dos jogadores 

• Tática utilizada pelo técnico 

• Calendário 
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Conhecer a modalidade 

• Compreensão dos 
movimentos 

 

• Surgimento de 
lesões 

 

• Escolha dos 
exercícios 
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Conhecer a modalidade 

• Entendimento das 
cargas aplicadas 

 

• Compreensão das 
adaptações 
relacionadas ao 
estímulo de 
treinamento 
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Analise da Modalidade 

• Em relação ao esforço 

 
• Tempo real de jogo 

 
• Relação esforço pausa 

 
• Número de saltos 

 

• Metragem percorrida 

 
• Formas de deslocamento 

 

 



Sessão de Treino 



Sessão de Treino 

Exercicio Rep Trote Veloc Desloc Andando Coord Trote Veloc Desloc Andando Coord

Tiros Progressivos volta andando 3 30 30 0 90 0 90 0

Velocidade maxima 3 30 30 0 90 0 90 0

Elevando o joelho 4 30 30 120 0 120 120 120

Calcanhar atras 4 30 30 120 0 0 0 120

Passeio no bosque 4 30 30 120 0 0 0 120

Salto eleva um joelho e cai com 

os dois pes juntos
4 30 30 120 0 0 0 120

15 frente/10 costas/25 frente 3 50 30 0 150 0 90 0

Velocidade maxima 15 m 3 15 15 0 45 0 45 0

Deslocamento vai e volta (3x) 4 30 28 12 120 112 48 0 0

Deslocamento V (3x) 4 30 28 18 120 112 72 0 0

Velocidade maxima 15 m 3 15 15 0 45 0 45 0

Deslocamento lateral (4x) 4 15 15 24 30 60 60 96 120 0

Deslocamento cruz (3x) 4 15 13 48 30 60 52 192 120 0

Velocidade maxima 10 m 5 10 10 0 50 0 50 0

Deslocamento triangulo (4x) 4 30 28 24 120 112 96 0 0

Deslocamento diagonal lateral 

(2x)
4 15 13 32 30 60 52 128 120 0

Velocidade maxima 5 20 30 0 100 0 150 0

deslocamento diagonal frente 

costas (2x)
4 45 15 32 180 60 128 0 0

Deslocamento leque (4x) 4 45 15 48 180 60 192 0 0

Velocidade 15 5 15 20 0 75 0 100 0

Deslocamento com encaixe (4x) 4 30 20 16 120 80 64 0 0

Deslocamento meia lua (4x) 4 20 10 18 80 40 72 0 0

Velocidade 30 metros 5 30 30 0 150 0 150 0

1580 1535 1208 1290 480

TotalDistancia

6093



Periodization of Training for Team 
Sports 

Paul Gamble. Strength and Conditioning Journal 28 
(5):56-66, 2006 

 



Fatores chaves para o êxito do 
treinamento 

• Variação 

• Planejamento – variação sistemática dos 
parâmetros de treinamento 

• Adaptações fisiológicas 

• Periodização implica na melhora de força, 
potência, composição corporal 

• Síndrome geral de adaptação (Hans Seyle) 

 



Dificuldades – Esporte Coletivo 

• Lesões e fadiga 

 

• Tempo disponível (altos 
volumes de treinos 
técnico-tático) 

 

• Partidas 



Desafios 

• Extensão da temporada competitiva 
– Periodização desenvolvida para esportes 

individuais 

– Perdas de massa magra 

 

• Múltiplos Objetivos do Treinamento 
– Desenvolvimento dos diferentes tipos de força 

– Condicionamento metabólico 

– Prevenção de lesões 



Desafios 

• Treinamento Concorrente 

• Limitação temporal imposta pelo treinamento 
técnico-tático 

• Fadiga pós jogo 

– Limitação da intensidade e do volume nos dias 
seguintes a partida 

– Contato físico e superfície de jogo 



Soluções 

• Temporada competitiva prolongada 

– Manutenção do treinamento de força durante 
toda a temporada 

 

• Múltiplos objetivos do treinamento 

– Enfatizar um objetivo por período 

– Desenvolvimento de uma capacidade e 
manutenção de outras 



Soluções 

• Treinamento concorrente 
– Treinamento de força antes do treinamento de 

resistência 

• Limitação temporal imposta pelo treinamento 
técnico-tático 
– Treinamentos técnico-tático combinados com 

treinamento físico (principalmente velocidade e 
agilidade) 

– Jogos desportivos (condicionamento metabólico) 
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Talento à parte, 

velocidade nas pernas e 
trabalho duro, 

inteligente e inovação – 
dentro e fora do campo 
– são ingredientes chave 

para o sucesso. 

 



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Obrigado! 


