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ALUNO: ANDRÉ BARBOSA 
OBJETIVO: MARATONA DE PORTO 
DATA: 04/11/18 
 
Período Específico de treinos: 8 semanas 
Volume Planejado: 368km 
Volume Realizado: 351 km 
Cumpriu 95% dos treinos propostos, está muito acima da média que fica entre 80-85%. 
 
Principais Treino para a maratona: 

Data Distância Pace FC Média FC Máxima 
08/09 25km 6’02’’ 156 179 
15/09 28km 5’49’’ 157 181 
21/9 30km 5’49’’ 158 176 
29/9 32km 5’49’’ 158 186 
13/9 34km 5’42’’ 158 186 

19/10 28km 5’35’’ 152 169 
 
Observações: 
O único longo com ritmo fora do padrão, foi do dia 8/09, mas explicado pela altimetria e calor na estrada em 

Pirenópolis. 
 
Gráficos 
Treino Proposto x Treino Realizado (3/09 a 28/10) 
 

 
 
O Azul é a distância realizada na semana e o espaço cinza é o que não foi realizado. A última semana ainda não 

acabou por isso está toda em cinza. 
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PMC: Performance Manager Chart (Forma Física = Treinamento + Polimento) 

 
 
A linha azul chamada de CTL, representa a sua carga de treino dos últimos 42 dias de treino, a linha rosa chamada 

de ATL, representa seus últimos 7 dias de treino e a linha amarela chamada de TSB, representa a relação entre a azul e a 
rosa, sendo a sua recuperação. 

No dia 27/08/18 quando decidiu fazer a Maratona seu CTL estava em 32 e agora está chegando na prova com 43, 
isso mostra o quanto ganhou em carga de treino e está chegando na melhor forma dentro da programação prevista. Seu 
CTL pico foi no dia 28/10 que chegou em 47, com inicio do polimento, existe uma queda natural pela diminuição dos 
treinos, mas a previsão é que chegue na prova com CTL de 43, uma perda de menos de 10% do pico. 

Seu TSB (o descanso) estará em 9, dentro de um “número” ideal para a competição. 
 
 
ESTRATÉGIA PARA A PROVA: 
Comece a maratona num ritmo confortável, pois tem uma subida de cerca de 2km e logo depois uma descida até 

o quilometro sete, sugiro começar entre 5'45'’ a 5'55'' e não deixe a Frequência Cardíaca subir muito e mantenha esse 
ritmo nos primeiros 5km. 

Depois vamos dividir a prova em mais duas partes: 
 
Nos próximos 25km aumente o ritmo progressivamente a cada 2-3km e termine os 30km com um ritmo entre 

5’45’’ e 5’35’’ 
 
Os 12km finais são cruciais e é muito importante manter o ritmo. Caso esteja se sentindo bem aumente o ritmo 

aos poucos e mantenha ele por 2 a 3km para ter certeza que estará no ritmo correto, faça isso até o final. 
 
Tenha em mente que a prova vai começar a partir dos 30km – 35km, esses quilômetros finais são muito 

importantes. Chegar bem nessa parte da prova é fundamental e mesmo se o ritmo cair, manter-se correndo será 
importante para o resultado!!!! 

Caso o início seja um pouco mais leve por conta do volume de pessoas, não se precipite e tente ganhar o que 
perdeu logo nos próximos quilômetros, vá seguindo sua estratégia. 

Boa prova, divirta-se e aproveite cada quilometro, pois, a Maratona é uma prova que merece todo respeito e 
atenção. Chegar e cruzar o pórtico é nosso maior objetivo!!! 
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Observações Finais: 
NÃO INVENTE NADA DE NOVO NO DIA DA PROVA, NADA, NEM ROUPA, NEM COMIDA NEM BEBIDA, SIGA O QUE 

FEZ NOS TREINOS. Cuide bem da alimentação e da hidratação, principalmente nas horas que antecedem a largada, não 
deixe de montar uma estratégia antes e durante a prova!! 

Os pontos de hidratação são a cada 5km pelo mapa, portanto, se não se incomodar leve um copo em cada ponto 
para entre eles tomar um pouco nem que seja só para molhar a boca. 

Corra no dia anterior bem leve para sentir a temperatura. 
Na prova não deixe de se hidratar por conta do frio "BEBA SEM SEDE E COMA SEM FOME" para garantir os 

estoques de energia!!! 
Boa prova e mande notícias!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 Forte Abraço, 
 
Rodrigo Albuquerque 
 


