


10 PASSOS
FUNDAMENTAIS
PARA TOP LANER:

Escolher alguns campeões do Top para maximizar.1

O que banir na Seleção de Campeões?2

Entendendo sobre Weak Side e Strong Side.3

Como e quando usar Teleporte ou Incendiar?4

O que comprar ao sair da base?5

Manter consistência no Farm.6

Como lutar com o adversário no Early Game.7

Onde Wardar?8

Quando usar o TP para sua Lane e quando usar
para o seu time ganhar Team Fights e Objetivos.9

Reconhecer se seu campeão é melhor
splitando ou lutando em grupo.10



QUAIS CAMPEÕES DO
TOP DEVO MAXIMIZAR?

Você deve ter como foco entre 3 a 5 campeões para 
masterizar no Top, pois o uso deles será fundamental 
para conseguir manter constância em suas vitórias.

Quantos campeões eu devo maximizar? 

Você deve ter como foco entre 3 a 5 campeões para 
masterizar no Top, pois o uso deles será fundamental 
para conseguir manter constância em suas vitórias.

Como escolher os campeões
ideais para masterizar? 

Campeões com muito potencial de dano, controle de 
grupo e que nas Team Fights conseguem fazer muito por 
seu time ou que conseguem Splitar e abrir muito o mapa 
sozinho, exemplo: Irelia, Camille, Fiora, Jax, Shen, Ornn, 
Sett, Darius e Renekton são as melhores opções para 
maximizar no dedo o uso deles em soloQ.

Quais campeões me indicaria para
masterizar no Top?

1º PASSO



O QUE BANIR NA
SELEÇÃO DE CAMPEÕES?

Bans podem variar de um jogo para outro, porém a gente 
sempre deve ter um padrão de banimento em mente 
antes de entrar na Fila, portanto pesquise, se atualize, 
entenda o que está muito forte contra os campeões que 
você joga ou o que está muito forte na sua rota e você 
não saber jogar com ou contra ou até mesmo algum 
campeão que esteja forte em outra rota.

Como escolher meus bans? 

Depende do Elo, do Diamante 2 para baixo não é 
necessário banir no “Metagame”, os melhores bans nos 
Elos mais baixos são: Master Yi, Katarina, Zed, Yasuo, 
Darius (campeões que possuem potencial de carregar 
“solo” os jogos contra você e que dão até um certo medo 
de jogar contra).

Devo realmente banir o que está no “Meta”?
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O QUE É WEAK SIDE
E STRONG SIDE?

Como o próprio nome diz: Lado Fraco, normalmente 
reconhecido quando você estiver de tanque ou em uma 
Lane que “toma” muita pressão, o mesmo acontece com 
a Bot Lane quando estão tomando muita pressão na rota 
ou quando estão com campeões que jogam bem o 
Mid/Late game, exemplo: Kog’Maw e Aphelios, no Top os 
melhores exemplos são os tanques no geral.

Em que consiste a chamada “Weak Side”?

Como o próprio nome diz: Lado Forte, padronizadamente 
reconhecido como a rota que joga para frente, que possui 
boa pressão em cima de seu adversário, exemplo claro 
no Top é o Renekton que nos níveis mais baixos consegue 
forçar bastante o campeão adversário.

Obs: tanto Weak como Strong Side são totalmente 
mutáveis ao longo do jogo, ou seja, uma Matchup que no 
Early game era Strong Side pode se tornar Weak Side ao 
passar do tempo.

Em que consiste a chamada “Strong Side”?
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COMO E QUANDO USAR
TELEPORTE OU INCENDIAR?

O uso do Teleporte na Top Laner é quase sempre viável, 
pois saber colocar pressão e usar seu TP para ganhar 
uma luta do outro lado do mapa é muito mais impactante 
que apenas matar seu solo laner inimigo. Escolher o TP 
também é um conforto em casos que você toma muita 
pressão na Matchup e podendo usar o TP para si mesmo, 
evitando ser “solado”.

Como e quando usar o Teleporte?

O uso do Incendiar no Top é usado apenas quando é 
possível abusar do Early game da sua Matchup, ou seja, 
ele é muito efetivo caso você consiga matar em média 
mais de 2 vezes o solo laner inimigo da sua rota. Use com 
cuidado e lembre-se que ao estar de Incendiar você pode 
ser focado e cobrado pelo Jungler inimigo.

Como e quando usar o Incendiar?
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O QUE COMPRAR
AO SAIR DA BASE?

As 3 melhores opções e as mais usadas são, Lâmina de 
Doran (quando você tem intenção de trocar com o 
campeão inimigo durante o Early Game e seu campeão é 
normalmente Dano Físico), Anel de Doran (quando sua 
intenção é rotacionar skills no campeão inimigo e evitar a 
perda de mana, normalmente usado em campeões de 
Dano Mágico nas skills) e Escudo de Doran (pouco usado, 
porém bem visto em lanes que você tomará muita 
pressão e que não ganha as trocas, é ótimo contra 
campeões com grande “Range”, exemplo é a Quinn).

O que compro quando começa o jogo?

A compra e uso da “pink” é essencial para todas as 
rotas, ter uma visão a mais e de certa forma “infinita” 
caso for bem usada impacta absurdos em game, 
manter sempre uma pink em sua mochila é algo muito 
benéfico, podendo usar ela para wardar de forma 
agressiva ou de forma defensiva, até mesmo wardar a 
Jungle inimiga ou wardar a sua Jungle.

Como Top laner vale a pena comprar pink?
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COMO POSSO TER
UM BOM FARM?

Constância, foco e muito jogo é o que lhe trará o famoso 
“farm perfeito”, porém essa perfeição não precisa ser o 
seu foco máximo, tenha em mente que você deve 
melhorar aos poucos, se sua média de farm é 6 por 
minuto foque em ter 7 por minuto.

Como conseguir o famoso 10 de farm por minuto?

É possível e viável treinar farm em personalizadas contra 
algum Bot Intermediário, esse tipo de treino é 
normalmente conhecido como “Brandzone”, que consiste 
em testar farmar 60 minions em 10 minutos contra um 
Brand intermediário sem poder atacar ele e sem poder 
usar skills para farmar os minions, melhorando assim o 
seu “last hit” nos minions, evitando a perda deles, 
melhorando também no uso da Mana durante o Early 
Game e claro melhorando em desviar de Skills ao jogar 
contra o Brand intermediário. Fazer este treino 
diariamente e observar sua melhora é gratificante.

Como treinar farm?
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COMO LUTAR CONTRA O
ADVERSÁRIO NO EARLY GAME?

Rotação de Skill se baseia em usar suas 3 skills (Q, W e 
E), logo, evite trocar ou tomar start de rotação de skill do 
campeão inimigo, o ideal é sempre usar suas skills e 
conseguir sair sem ser punido.

O que é rotação de skill?

O receio de tomar um gank pode ser amenizado, 
wardando de forma adequada e na hora certa pode 
resolver esse problema, porém a melhor dica é 
conseguir perceber coisa como, você e seu jungler 
ganham o 2v2 contra o top e o jungler inimigos? Caso 
ganham você pode sempre jogar agressivo se seu jungler 
estiver perto de você. Outra dica é saber onde o jungler 
inimigo começou, assim você saberá em qual lado do 
mapa ele está, logo você poderá saber de pode ou não 
jogar agressivo e rotacionar.

Tenho medo de trocar e o Jungler inimigo
me gankar, o que fazer?
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COMO E QUANDO
WARDAR?

Saber quando e onde colocar suas wards e pinks é 
fundamental, logo, reconhecer que em momentos você pode 
tanto wardar defensivo, como pode wardar agressivo.

Como wardar para não tomar gank?

As wards defensivas são feitas quando você está 
tomando pressão em sua rota, logo, usar wards para 
defender a entrada da sua Jungle e wards evitando 
possíveis “dives” são fundamentais para uma lane 
segura.

O que são wards defensivas?

As wards agressivas consistem em reconhecer os 
momentos que você irá ter pressão em sua rota, logo, 
wards e pinks no “rio” controlando para possíveis ganks 
inimigos e deixando você seguro para criação de jogadas 
individuais em sua rota.

O que são wards agressivas?
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QUANDO USAR TP PARA
MINHA LANE E QUANDO
USAR EM OBJETIVOS?

A utilização do TP por parte do Top Laner varia de game 
para game e ao longo do mesmo jogo essa função pode 
mudar, o uso do TP para sua própria lane normalmente 
ocorre quando você está com um campeão que quer 
recurso solo, exemplo é a Camille e a Irelia, já campeões 
tanques como Ornn e Sion podem usar bem mais os seus 
TP’s ao longo do game para ajudar seu time do outro lado 
do mapa ou logo no primeiro dragão. Outros modos de 
usar bem o TP é splitando e usando o TP quando seu time 
precisar de você em um possível objetivo neutro ou Team 
Fight que irá começar ou começou.

Quando  usar meu TP para minha lane
e quando usar em objetivos com o time?
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O split deve ser feito com determinados campeões, 
campeões que limpem rápido os minions e consiga bater 
bastante nas torres inimigas, quando chegar o Mid Game 
que é o melhor momento para começar seu split, 
campeões como Camille, Jax, Tryndamere e Yorick são os 
mais tranquilos para executar o split push.

Quando devo splitar?

Reconhecer que seu campeão é forte em conjunto com 
seu time é ótimo, campeões tanques são simples e 
reconhecem seu papel de tankar em Team Fights, 
porém alguns outros campeões do Top também são 
ótimos agrupando em time, como é o exemplo da Irelia 
e Camille, que podem tanto jogar puxando as sides e 
splitando como lutando em grupo, Kennen é um ótimo 
Top laner para lutar em conjunto (sendo ele um 
exemplo que não splita e não tanka).

Quando devo juntar com meu time e lutar?

COMO SABER SE DEVO
SPLITAR OU LUTAR
COM MEU TIME?
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