FUNDAMENTOS DO FISICULTURISMO

INTRODUÇÃO
Por que Charles Glass é o Guru dos Treinos? Charles
tem mais de 40 anos de experiência como instrutor.
Ele modificou seus métodos através de anos de
experiência prática, observação e resultados para
produzir ganhos dramáticos e significativos em
qualquer um que os aplique. Antes de se tornar
o Guru dos Treinos, Charles era engenheiro. Sua
experiência nesta área lhe proporcionou maior
visão e perspectiva sobre as formas de manipular os
ângulos dos exercícios e melhorar sua capacidade de
recrutar fibras musculares. Charles é conhecido por
ajustar os exercícios de modo a recrutar um número
maior de fibras musculares, proporcionando um maior
desenvolvimento dos músculos treinados.
Há no mundo um incontável número de pessoas
consideradas especialistas em fitness e exercícios.
Charles é a própria comprovação desta experiência.
Sua lista de clientes é composta por celebridades,
atletas fitness, profissionais e pessoas comuns. Nela
é possível encontrar algumas das pessoas mais bemsucedidas da indústria fitness, como:
• Flex Wheeler
• Dexter Jackson
• Dwayne “The Rock” Johnson
• Gunter Schlierkamp
• Shawn Rhoden
• Chris Cormier
• Paul Dillett
• Guy Cisternino
• Hidetada Yamagishi
• Jose Canseco
• George Foreman
• Marcus Allen
• Howie Long
• Sean Jones
• Reggie Jackson
• Dennis James
• Lamon Brewster
• Antoine Fuqua
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Wesley Snipes
Steve Cook
Eddie Bracamontes
Magic Johnson
Ben Pakulski

Ao finalizar este livro, você terá maior entendimento para estruturar seu próprio programa
de treinamento. Compreenderá quantas séries, repetições e quais tipos de intervalos
de repouso são necessários para tornar o treino efetivo. Além disso, terá também melhor
domínio de como executar os exercícios apresentados.

SOBRE O AUTOR
Neal Cochran é um tenente da polícia de 39 anos, praticante de treino com pesos desde os 15
anos de idade. Ele descreve sua genética como sendo na média dentro do melhor possível.
Após ter lido e tentado de quase tudo para ganhar peso e ter sucesso na academia, procurou
por Charles em 2013 para uma sessão de treino. Foi então que percebeu o quanto estava
errando ao executar os exercícios. No treino com Charles, rapidamente recrutou fibras que
nem sabia que existiam. Passou a perceber os ganhos mais significativos de sua vida e deixou
de adquirir muitas das lesões que o perturbavam até aquele momento.
Neal começou como um cliente, mas logo tornou-se um aluno dedicado e amigo de Charles.
Aprender tudo o que Charles poderia ensinar passou a ser uma missão pessoal para Neal.
Ficou tão motivado com os resultados conquistados e o conhecimento obtido, que se viu
compelido a compartilhar tudo isso detalhadamente para que o resto do mundo pudesse ver
como Charles cria o sucesso dos outros.
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FUNDAMENTOS DE UM
TREINO BÁSICO
A ciência por trás do treino com pesos pode
ser complexa e impressionante. Na atual era
da Internet, há incontáveis artigos e outros
fragmentos da literatura disponíveis, cada um
defendendo suas próprias técnicas e protocolos
como sendo os melhores. Eu costumava ser uma
vítima da sobrecarga de informação proveniente
da leitura diversos materiais, pertencentes a
diferentes métodos de treinamento. Percebi
que, ao me utilizar de experiência prática real
como guia, os resultados dos meus clientes
melhoravam drasticamente. Seguindo os
princípios e técnicas que mostrarei neste livro,
garanto que irá recrutar fibras que nem sabia
que tinha. Você verá por que minhas técnicas
tem sido tão eficazes para o desenvolvimento e
aprimoramento físico.

Parte Superior
• 6-8

A seguir, apresento as diretrizes que geralmente
sigo ao treinar meus clientes. Em alguns
momentos pode haver um desvio, mas obedecer
a estes princípios é a principal forma de garantir
sucesso contínuo na academia.

Ao ampliar muito suas faixas de repetição, por
exemplo, repetições de 10, 8, 4, 4, não será
possível proporcionar a fadiga adequada a um
determinado conjunto de fibras, o que limitará
a hipertrofia.

Repetições

Séries

Uso uma faixa de repetições de 8-10, com
variação de 8-20 repetições. Mantenho faixas
de repetição específicas a fim de atingir
determinadas fibras. As fibras treinadas
dentro destas faixas de repetição são as mais
importantes para ganhar em tamanho e forma.

Prescrevo séries diretas. Uma série direta é
quando se repete as séries de um dado exercício
até atingir o número total de séries desejado.
Geralmente são quatro séries por exercício,
mas faço apenas três caso o praticante esteja
cansado ou seja iniciante.

O objetivo provocar fadiga nas fibras que são
treinadas dentro desta faixa. Exemplos de
faixas de repetição que podem ser usadas nos
exercícios a seguir:

Recomendo 12-16 séries por grupo muscular.
Grandes grupos musculares necessitam mais
séries que grupos pequenos. Classifico as
seguintes partes como:

• 8-10
• 10-12
• 12-15
Pernas
• 8-10
• 10-12
• 12-15
• 15-20
Panturrilhas/Abdominais
• 15-25
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Grandes grupos musculares:
• Peito
• Costas
• Quadríceps
• Coxa Posterior
• Ombros

Pequenos grupos musculares:
• Braços
• Abdominais
• Antebraços
• Panturrilhas

Aquecimento
Ao treinar qualquer região, faço duas ou três
séries de aquecimento antes de começar as séries
de treino do primeiro exercício propriamente
dito. O objetivo do aquecimento é provocar
um pump muscular na região a ser trabalhada.
Preferencialmente, o pump deveria começar
por volta da terceira série. Por exemplo, ao se
executar de 8-10 repetições a 25 kg no Supino
Inclinado com Halteres, deve-se fazer duas ou
três séries de aquecimento deste exercício da
seguinte forma:
1. 13 kg x 10
2. 18 kg x 10
3. 22 kg x 10
Uma finalizado o primeiro exercício, nenhum
aquecimento
adicional
será
necessário.
Caso trabalhe um segundo grupo muscular
posteriormente durante o treino, faça uma série
leve no primeiro exercício antes de prosseguir
com as séries mais pesadas.

Pirâmide
Pirâmide é a técnica através da qual o
praticante aumenta progressivamente a carga
enquanto diminui a faixa de repetições. A
pirâmide pode ser distribuída ao longo de duas
faixas de repetição. Isto é aceitável porque as
fibras ainda serão adequadamente atingidas
para que ocorra hipertrofia.
Exemplos de faixas de repetição em pirâmide:
• 4 séries x 12 reps@45 kg, 10 reps@ 50 kg, 8
reps@ 54 kg, 8 reps@ 59 kg
• 4 séries x 12 reps@45 kg, 10 reps@ 50 kg, 10
reps@ 54 kg, 8 reps@ 59 kg
• 4 séries x 15 reps@41 kg, 12 reps@45 kg, 12
reps@50 kg, 10 reps@54 kg
• 4 séries x 15 reps@41 kg, 12 reps@45 kg, 10
reps@50 kg, 10 reps@55 kg
• 4 séries x 10 reps@59 kg, 8 reps@63 kg, 6
reps@68 kg, 6 reps@72 kg
• 4 séries x 10 reps@59 kg, 8 reps@63 kg, 8
reps@68 kg, 6 reps@72 kg
A Pirâmide é uma técnica excelente para
maximizar a quantidade de carga levantada
com menor risco de lesão. Isso ocorre porque
cada série sucessiva é executada com maior
carga do que a anterior. Esta técnica prepara
o corpo continuamente para o aumento de
carga. No momento em que a carga máxima
é implementada, há menor probabilidade de
lesão porque a exposição do corpo ao aumento
de carga foi desenvolvida gradativamente.
Temos aqui um exemplo de pirâmide com pesos
no supino:
10 repetições@61 kg, 10 reps@66 kg, 8 reps@70
kg, and 8 reps@75 kg
Perceba que a carga aumenta a cada série.
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Pirâmide Decrescente

Hora de completar um treino

A Pirâmide Decrescente consiste em iniciar com
a maior carga possível e reduzir o peso a cada
série sucessiva. A pirâmide decrescente seria
algo assim:

Meus treinos nunca excedem o período de uma
hora. Quando o treino vai além deste período,
sua habilidade de criar intensidade durante as
séries se torna extremamente diminuída.

• 6 reps @91 kg, 8 reps @ 81 kg, 10 reps @ 72
kg, 10 reps@ 72 kg

Caso possa treinar com um parceiro e executar
as séries alternadamente um com o outro,
seus treinos frequentemente levarão apenas
45 minutos.

Não trabalho a pirâmide decrescente com meus
clientes. Percebi que há muitas lesões quando o
atleta inicia no peso máximo e depois usa uma
carga mais leve. O corpo não é previamente
preparado para uma carga tão alta quando se
usa este método.

Repouso
Os intervalos de repouso geralmente são curtos,
entre 45-60 segundos. Ao movimentar cargas
pesadas, como nos treinos de pernas, há os
intervalos de repouso podem ser maiores, pois
é necessário que o praticante recupere o fôlego
antes de prosseguir. Estes intervalos podem
levar até dois minutos entre as séries.
O objetivo ao se treinar com pesos é fadigar
as fibras musculares e quebrá-las o máximo
possível. Intervalos de repouso mais longos
proporcionam muita recuperação às fibras,
reduzindo a capacidade de hipertrofia de
um dado treinamento. Por outro lado, se os
intervalos de repouso forem curtos demais,
pode ser que o sistema nervoso não se recupere
a tempo de iniciar a próxima série. Se estiver
treinando com um parceiro, deve-se iniciar
cada série imediatamente quando a série de
seu parceiro estiver completa.
Observação Importante: dependendo do nível
de experiência no treino com pesos, sua
capacidade de trabalho pode não se adaptar a
intervalos de repouso curtos, principalmente no
início. Mantenha seu empenho para encontrar
os limites de tempo em seus intervalos de
repouso e seu corpo eventualmente se adaptará.
Apenas mantenha o foco e sua capacidade de
trabalho aumentará.

Frequência
Meu objetivo ao treinar é fadigar completamente
um conjunto de fibras, de modo que levem
uma semana para se recuperar. A inflamação
em um determinado grupo muscular após o
treino é um bom indicador de sucesso, mas
não significa necessariamente que houve
progresso. Já passei por situações em que
não tive nenhuma inflamação após completar
alguns dos maiores treinos da minha vida.
Recomendo que cada parte do corpo seja
treinada apenas uma vez por semana com
exceção das panturrilhas e abdominais. Estes
grupos podem ser trabalhados até três vezes
por semana.
Também recomendo não executar o mesmo
treino mais de seis vezes seguidas pois, a esta
altura, o corpo se adaptará ao programa e os
resultados irão diminuir. É possível repetir um
treino após a introdução de outro diferente,
para manter o corpo confuso e sempre em
estado de busca pela adaptação. Incluí uma
amostra de treino para atingir os grupos
musculares de cada área que trabalharemos.
Uma vez que o treino tenha sido completado, é
possível usá-lo como um treino novo alterando
as faixas de repetição e ordem dos exercícios.
Acesse constantemente seu físico em busca de
suas forças e fraquezas. Faça uma sintonia fina
no programa para enfatizar suas deficiências
perceptíveis.
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Caso você vá à academia e todos os aparelhos e
equipamentos que você planejou usar estejam
ocupados num determinado momento do
treino, pode-se simplesmente alterar a ordem
dos exercícios listados. Assim, é possível ser
flexível quando necessário e evitar que seu
corpo se adapte ao programa.

Velocidade das repetições
Não conto a velocidade das repetições
intencionalmente,
mas
meus
clientes
geralmente levam de um três segundos para
executá-las.
Faço com que executem as
repetições tão rápido quanto possível com o
objetivo de manter a tensão no músculo durante
a repetição. Isso não lhe dá permissão para sair
largando os pesos por aí irresponsavelmente.
Percebi que repetições executadas na velocidade
mencionada anteriormente permitem que se
coloque a maior quantidade de carga e tensão
nos músculos, levando à maior hipertrofia.
Há ocasiões em que uso a pausa tensional,
também conhecida como “paradinha”, e
movimentos concêntricos lentos, mas são
conceitos avançados que serão discutidos em
publicações posteriores.

Equilíbrio Estrutural
Ao planejar seu treino, tenha consciência
das deficiências no desenvolvimento dos seus
músculos. Sempre dedique-se a desenvolver
ao máximo cada parte do corpo, para que não
haja o predomínio de uma área em particular.
Explorarei este assunto nos próximos capítulos
considerando alguns grupos musculares mais
comumente deficitários.

Cinto de Peso
Proponho o uso do cinto de pesos em
praticamente todos os exercícios, exceto
abdominais. Usar um cinto é ótimo para se
treinar a contração da parede abdominal.
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Os cintos aliviam a pressão desnecessária
que é depositada na região lombar. Seu uso
garante que uma maior carga seja aplicada aos
exercícios, o que leva ao maior recrutamento
das fibras e, consequentemente, maior
hipertrofia.
Sobre os tipos, prefiro os cintos de estilo
antigo, de couro de vaca sólido. Esse tipo não
tem enchimento na região lombar. Tenha em
mente que os cintos disponíveis em lojas de
esportes geralmente são feitos de couro de
porco, que é mais barato mas não resiste ao
longo do tempo.

Alongamento e lesões
Acho produtivo alongar os músculos treinados
periodicamente entre as séries, a fim de
diminuir a chance de lesões. O movimento
repetitivo, no qual consiste o treinamento,
causa microtraumas que podem desencadear
lesões.
Especificamente, os músculos se unem
devido a adesões desenvolvidas entre as
fibras e em pontos de intersecção muscular.
Quando as adesões se desenvolvem, reduzem
a quantidade de pump que pode ser obtida,
bem como dificultam a performance,
pois não permitem que músculos opostos
trabalhem independentemente. Alongar-se
periodicamente entre as séries pode diminuir
a frequência de lesões e o consequente
desenvolvimento de adesões.
No caso de lesões que se tornem muito
graves ou incapacitantes, considero a terapia
de liberação miofascial como o melhor
tratamento. Seus fundamentos podem ser
amplamente pesquisados através da Internet.

Charles Glass

Divisões de Treino

Ângulos

Treino as partes do corpo na seguinte sequência
ao longo da semana. Para segui-la, é necessário
treinar cinco vezes por semana:

Ao executar os exercícios, tenha atenção
à importância dos ângulos. Conforme
prosseguirmos, você entenderá o que quero
dizer. O ângulos no qual se posiciona as mãos ou
os pés em um dado exercício, particularmente
em movimentos de empurrar, terá importância
fundamental na maneira como as fibras são
recrutadas. Em quase todos os movimentos
de empurrar, mantenha suas mãos ou pés
posicionados a um pouco menos de 90 graus,
quando seu braço ou perna estiver flexionado.
Usaremos este conceito posteriormente
para demonstrar a execução adequada dos
exercícios.

• Peito & Bíceps ou Peito & Abdominais
• Quadríceps
• Costas & Tríceps
• Ombros & Abdominais ou Ombros & Bíceps
• Coxa Posterior
É possível ter dois dias de folga, como se pode
observar, para encaixar na semana.
Outro conjunto de opções incluiria treinar seis
vezes por semana.
• Peito& Abdominais
• Quadríceps & Panturrilhas
• Costas & Ombro Posterior
• Ombros & Abdominais
• Coxa Posterior & Panturrilhas
• Braços
Você pode tirar seu dia de folga de acordo com
a necessidade.
Você pode escolher as divisões de treino da
maneira que preferir, mas observe os seguintes
princípios ao definir seu próprio programa: Os
músculos tríceps acabam sendo trabalhados
quando se realiza um treino para o peito. O
mesmo ocorre com os músculos bíceps quando
se realiza um treino para as costas. Assim como
os músculos dos ombros são trabalhados quando
se realiza um treino de peito.

Seleção dos Exercícios
Quando planejo o treino de um cliente, acesso
suas dificuldades estruturais. Meu objetivo é
garantir o desenvolvimento completo de cada
grupo muscular. Trabalho um grupo muscular
treinando-o em todos os ângulos, para que
nenhuma porção seja negligenciada.
Por
exemplo, eu nunca pediria que um cliente
fizesse supino reto com halteres, supino reto
na máquina e supino com barra no mesmo
treino. Vamos explorar as várias maneiras
possíveis de obter desenvolvimento máximo
para seu corpo.

Por estas razões, se possível, fique atento
para não combinar ou realizar treinos para
estas partes do corpo consecutivamente. Por
exemplo, se tiver feito um treino de peito,
aguarde antes de treinar os tríceps ou ombros.
Caso contrário, há prejuízo do valioso repouso,
necessário à recuperação destas fibras.
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O peito é uma região crucial para os homens.
Peitorais plenos, encorpados são obrigatórios
na hora de tirar a camisa na praia ou na
piscina. A utilização das dicas contidas neste
livro pode facilitar o crescimento dos peitorais.
Elas irão garantir o máximo recrutamento e
desenvolvimento deste grupo muscular.
Quando treino um cliente, torno primordial
garantir o desenvolvimento máximo dos
peitorais treinando cada região deste grupo—
superior, média e inferior. Vejo as pessoas
cometerem um erro básico quando exercitam
o peito, que é não manterem as escápulas
unidas. Mantendo as escápulas unidas durante
o movimento, a tensão é direcionada aos
músculos peitorais. Os praticantes também
devem estar cientes de não travarem os braços
na amplitude de movimento máxima, pois isto
faz com que os músculos treinados repousem.
E também fará com que suas escápulas não
permaneçam unidas.
Em quase todas as pessoas, a porção superior
da região peitoral é a mais importante para
se trabalhar, pois geralmente é a menos
desenvolvida. Por isso, quase sempre inicio
com exercícios para o peitoral superior.

Supino Inclinado Com
Halteres—Peitoral Superior
• A inclinação do banco será maior que de
costume, aproximadamente 55 graus para
cima. O banco é elevado para colocar maior
ênfase nos músculos peitorais superiores.
• As bordas internas dos halteres devem estar
alinhadas com os peitorais externos, onde os
músculos peitorais e os ombros se conectam,
ao empurrar os halteres.
• As escápulas devem permanecer unidas
durante todo o exercício.
• Certifique-se de que o meio das costas esteja
ligeiramente curvado, possibilitando que suas
escápulas se movimentem no banco, mas faça
com que a região lombar permaneça estável
no banco/acolchoado.
• É na amplitude de movimento máxima que se
deve evitar travar os braços. Isso faz com que
a tensão permaneça nas fibras peitorais.
• A amplitude de movimento mínima será em
torno de 5 a 8 centímetros acima do peito.
Baixar a barra além disso recruta os músculos
dos ombros e tira a tensão dos peitorais
reduzindo, assim, a hipertrofia devido ao
descanso proporcionando a estes músculos.
• Ao realizar este exercício, seus braços não
devem se flexionar além de 90 graus. Isso
garante que a máxima tensão seja direcionada
aos peitorais. A extensão além de 90 graus,
faz com que a tensão seja redistribuída aos
músculos dos ombros e retirada dos peitorais.
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Para garantir o posicionamento das mãos da
maneira correta, a largura da pegada deve ser
a largura em que suas mãos se afastam quando
as joga para o ar estando deitado.

aos músculos peitorais. Para que isto seja
possível, a largura da pegada deve ser a largura
em que suas mãos se afastam naturalmente
quando as joga para o ar estando deitado.

• Durante o movimento, seus cotovelos devem
estar 5 a 8 centímetros abaixo dos seus ombros.
Se os cotovelos estiverem alinhados com os
ombros, estará recrutando os músculos dos
ombros e não os peitorais.

• Os cotovelos devem estar cerca de dois a
cinco centímetros mais baixos que os ombros
durante a execução das repetições. Isto faz
com que a tensão permaneça nos peitorais
durante o exercício, não nos ombros.

Assista ao vídeo a seguir para uma demonstração:

Assista ao vídeo
demonstração:

https://vimeo.com/237649616/5afb55fbdd

Supino Declinado com
Barra—Todo o Peito com
ênfase na porção inferior
Este é um dos mais importantes movimentos
compostos para peito, porque treina a
musculatura como um todo.
• Una as escápulas.
• Posicione-se na direção dos mamilos.
• Certifique-se de que o meio das costas esteja
ligeiramente curvado, possibilitando que suas
escápulas se movimentem no banco, enquanto
mantém os glúteos no apoio.
• É na amplitude de movimento máxima que se
deve evitar travar os braços, de modo a manter
a tensão nas fibras.
• A amplitude de movimento mínima será em
torno de 5 a 8 centímetros acima do peito.
Baixar a barra além disso recruta os músculos dos
ombros e tira a tensão dos peitorais colocandoos em repouso e reduzindo, a hipertrofia.
• Se você estiver observando alguém executar
este exercício, de onde um observador se
posicionaria, certifique-se de que seus braços
estejam dentro de um ângulo de 90 graus. Isso
irá garantir que a tensão máxima seja aplicada

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649508/4774219fcc

Máquina de Supino Reto—
Peitoral Externo e Interno
• Una as escápulas.
• Segure as pegas na altura dos mamilos.
• Mantenha os cotovelos cerca de cinco
centímetros mais baixos que os ombros durante
o exercício.
• Dedos dos pés agarrados ao chão, para
facilitar o posicionamento do tronco no apoio
da máquina.
• O final da amplitude de movimento inferior
é cerca de cinco centímetros acima do peito.
o Descer completamente o movimento
provoca tensão nos músculos dos ombros,
fazendo com que os peitorais tenham uma
folga e a hipertrofia seja reduzida.
• A amplitude de movimento superior deve ser
um pouco antes de travar os braços, de modo a
manter a tensão nas fibras do peitoral.
• Ao executar as repetições, o braço deve
estar em um ângulo um pouco menor de 90
graus quando estiver dobrado.
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• Estes princípios podem ser aplicados em todas
as máquinas de supino reto. E também podem
ser aplicados em todos os movimentos de supino
reto.
Assista ao vídeo a seguir para uma demonstração:
https://vimeo.com/237649819/8f56c4d40a

Crucifixo Inclinado com
Halteres
Prescrevo este exercício de uma maneira
completamente diferente da maioria dos
outros. Tradicionalmente, a execução é feita
com as palmas das mãos uma de frente para a
outra. Eu faço com os polegares um de frente
para o outro.
• Ajuste uma inclinação baixa, 20 graus de
altura.
• Posicione-se de modo que suas escápulas
fiquem exatamente para fora do banco.
• Isto fará com que fiquem num posicionamento
isolado, contraídas, facilitando o recrutamento
da parte superior dos músculos peitorais
internos.
• Na amplitude superior, seus polegares deverão
estar afastados cerca de dez centímetros. Isto
mantém a tensão nos peitorais. O movimento
deve terminar na altura da linha do cabelo.
• A porção inferior do movimento será alinhada
com as orelhas.
• Os braços flexionados não mais que 10-15
graus, mas nunca travados retos em 180 graus.
Assista ao vídeo a seguir para uma demonstração:
https://vimeo.com/237649548/3e7d7c2148
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Um ponto a ser lembrado é que pode ser ineficaz
treinar a mesma região de um músculo com
dois movimentos completamente idênticos,
a menos que a região esteja extremamente
pouco desenvolvida. Por exemplo, nunca faça
um supino reto com barra no mesmo treino
em que fizer supino reto com halteres. Ainda
assim, você pode realizar dois exercícios para
peitoral superior. Para fazê-lo adequadamente,
varie os ângulos dos dois movimentos para
peitoral superior. Isso fará com que uma grande
variedade de fibras ainda seja alcançada.
Treino de Peito
A. Supino Inclinado Com Halteres

4 X 8-10

B. Supino Declinado com Barra

4 X 8-10

C. Máquina de Supino Reto

4 X 8-10

D. Crucifixo Inclinado

4 X 8-10

QUADRÍCEPS

Minha abordagem para as pernas é diferente
de muitas pessoas, visto que trabalho os
quadríceps e a parte posterior da coxa em
dias separados. Ambos os lados das pernas
exigem intensidade e alto volume de séries
para garantir a hipertrofia. Se seus quadríceps
forem devidamente treinados, você não terá
energia para treinar a parte posterior da coxa
de modo efetivo no mesmo treino. Vamos rever
alguns princípios básicos do treino de pernas
para obter o máximo desenvolvimento.

Cadeira
Medial

Extensora—Vasto

Sempre realizo extensões para aquecer os
quadríceps. Extensões de perna não são
construtoras de massa muscular. Apesar de
serem usadas como aquecimento, também
podem servir como finalização do exercício
para definir o músculo, intensificando o
afastamento dos quadríceps.
• Os dedos dos pés devem apontar para cima,
em direção aos joelhos, posição chamada de
dorsiflexão (em direção às “canelas”) durante
o movimento.
• Os dedos devem apontar ligeiramente para
fora.
• Para aumentar a ativação dos quadríceps,
posicione o assento para trás, de modo que
possa deitar seu corpo para trás durante o
movimento.
• Ao longo do movimento, retraia os ombros e
mantenha o peito elevado.

Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649655/2944bace67

Agachamento Livre—Todo
Quadríceps com algum
recrutamento de glúteos
O Agachamento Livre na Máquina possibilita
duplicar o agachamento, mantendo a postura
mais facilmente. Se a academia tiver um
aparelho para agachamento Hammer Strength,
os mesmos princípios podem ser aplicados.
• Posicione as costas apoiadas no encosto.
• Os pés afastados na largura dos ombros ou
um pouco mais.
• O posicionamento dos pés é fundamental
para o bom desempenho neste movimento. Em
uma vista lateral, quando estiver agachado,
suas pernas devem manter um posicionamento
inferior a 90 graus. Se estiver em um ângulo
maior que 90 graus, a tensão será transferida
para os glúteos.
• Dedos dos pés ligeiramente voltados para
fora.
• O peito deve ser mantido ereto.
• Empurre a coluna lombar contra o apoio
durante o movimento.
• Trave/solte nos quadris—caso sinta dores nos
joelhos ao abaixar, há grandes chances de que
13
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esteja travando o movimento nos joelhos, em
vez de usar os quadris.
• Empurre a parede abdominal contra o cinturão
a medida em que fizer a subida. Isso alivia a
tensão dos flexores do quadril, possibilitando
assumir a posição mais facilmente.
• Empurre os calcanhares ao iniciar a subida.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649556/9bafefdd0b

músculo trapézio.
• O peito deve ser mantido reto. Não se deixe
ficar largado na máquina.
• Movimente-se diretamente para baixo e em
direção à máquina. Os joelhos se deslocarão em
direção ao apoio cerca de 2,5 a 5 centímetros
na descida. Inicialmente os joelhos serão
flexionados, mas transfira imediatamente o
peso para os quadris e continue a descer o
peso.
• Não permita que os glúteos se ativem—isto
sobrecarrega a região lombar e tira a tensão
dos quadríceps.
• Empurre os calcanhares ao iniciar a subida.

Agachamento Livre
Frontal—Todo Quadríceps—
ênfase no quadríceps
O Agachamento Livre na Máquina permite
criar uma versão do agachamento frontal
no aparelho, mantendo a postura mais
facilmente. Se a academia tiver um aparelho
para agachamento Hammer Strength, os
mesmos princípios podem ser aplicados.

• Caso sinta dor nos joelhos na descida, há
grandes chances de que não tenha transferido
a tensão para os quadris.
• Empurre a parede abdominal contra o
cinturão a medida em que fizer a subida.
Isso alivia a tensão dos flexores do quadril,
tornando possível manter um movimento de
repetição suave durante a subida e a descida
do agachamento.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649566/f8dd0f60bb

• Posicione-se de frente para o encosto.
• Os pés afastados na largura dos ombros ou
um pouco mais.
• Não coloque os pesos até o fim na máquina.
Será preciso puxá-los um pouco de cada lado
para que não atinjam suas pernas ao baixar o
peso.
• Os dedos devem apontar ligeiramente para
fora.
• Os dedos devem ficar para fora do apoio dos
pés. Caso você seja mais baixo, seus pés podem
ficar nas partes metálicas. Pessoas mais altas
terão os pés fora das partes metálicas, pois
seu posicionamento será mais afastado.
• A borda do encosto deve cobrir a região do
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Leg Press—Todo Quadríceps
com ênfase no Vasto Medial
• Em vista lateral, o encosto deve estar quase
paralelo ao apoio dos pés. Muitas pessoas
reclinam exageradamente o encosto do leg
press, o que diminui o recrutamento dos
quadríceps.
• Quando estiver sentado, deixe o peito reto,
retraia os ombros e ancore a região lombar na
porção inferior do assento.

Charles Glass

• Se possível, posicione uma almofada com
cinco a sete centímetros de espessura atrás
da parte superior das costas, para manter o
peito elevado e facilitar uma amplitude de
movimento completa.
• Posicione os pés no apoio afastando-os pelo
menos na largura dos ombros.
• Os dedos devem apontar ligeiramente para
fora.
• Puxe ambos os puxadores ou o assento ao
empurrar o apoio dos pés para frente.
• A amplitude de movimento superior deve
ocorrer um pouco antes de travar.
• De preferência, utilize um cinturão. Expire
no cinto, contraindo os abdominais a cada
repetição concêntrica.
• A amplitude de movimento inferior deve
ocorrer quando o músculo vasto medial tocar o
peitoral, bem acima das axilas.
• Quando estiver fletido, em vista lateral, as
pernas devem formar um ângulo um pouco
inferior a 90 graus.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649659/8cdc4dd66e

modo que o trapézio seja suportado pela borda
do apoio da máquina (seu tronco superior não
estará em contato com o encosto da máquina).
• Mantenha as escápulas retraídas e curve o
peito para cima.
• Posicione os pés no apoio de modo que, em
vista lateral, quando estiver agachado suas
pernas se mantenham dentro de um ângulo de
90 graus.
• Se não tiver almofada, eleve o corpo de modo
que as bordas do apoio dos ombros fiquem no
trapézio.
• Impulsione a região lombar contra o encosto.
Ao subir, a tensão deverá ser direcionada ao
encosto através da lombar, e não ao trapézio.
Desta forma, a tensão permanecerá nos
quadríceps.
• Posição superior—não trave as pernas.
• Posição inferior—faça com que suas
panturrilhas encontrem a parte posterior da
coxa.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649581/1d11d5a2b7

Agachamento na Máquina
Modifiquei a forma com que meus clientes
fazem agachamentos na máquina posicionando
uma almofada atrás da parte superior das
costas ao realizar o exercício. Isto fará com
que o peito se eleve do apoio, fazendo com
que seja possível travar os quadris, facilitando
o recrutamento dos quadríceps.
• Coloque uma almofada entre as escápulas.
• Se não tiver almofada, eleve o tronco de
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Iniciante/Intermediário:
Treino de Quadríceps
A. Cadeira Extensora 		

4 X 12-15

B. Agachamento Livre Frontal

4 X 10-12

C. Leg Press				

4 X 10-12

D. Agachamento na Máquina

4 X 10-12

Avançado:
A. Cadeira Extensora 		

4 X 12-15

B1. Agachamento Livre Frontal

4 X 8-10

B2. Agachamento Livre		

4 X 8-10

C. Leg Press				

4 X 10-12

D. Agachamento na Máquina

4 X 10-12

Como esclarecimento, os exercícios B1 e B2
serão um superconjunto e não haverá repouso
entre eles. Um superconjunto é quando se faz
uma série de exercício e imediatamente iniciase outra série de um exercício diferente.
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POSTERIOR DA COXA
A parte posterior da coxa pode ser considerada
como os bíceps dos membros inferiores.
Geralmente são negligenciados por não
serem facilmente vistos no espelho. A região
posterior da coxa pode facilitar ou complicar
o sucesso de um fisiculturista na competição,
pois seu desenvolvimento é sinal de completa
evolução e atenção aos detalhes. Mesmo que
não participe de competições, uma parte
posterior da coxa insignificante é um ótimo
meio de arruinar a aparência estética das suas
pernas.

• Para reduzir a flexão do tronco provocada
pela dobra no aparelho, recomendo colocar os
cotovelos sob o tronco superior e repousá-los no
apoio. Isto o ajudará a manter o tronco ereto
durante o movimento.
• Mantenha a dorsiflexão dos dedos dos pés
durante o movimento. Ou seja, os dedos
deverão apontar para cima, em direção aos
joelhos, pois isto intensifica o recrutamento das
fibras.
• Os pés devem estar paralelos.
• A parte superior das patelas deve ficar bem
acima da borda do apoio.

Flexão de Perna Deitado—
Parte Superior dos
Posteriores da Coxa
Um problema que afeta o desenvolvimento da
parte posterior da coxa é que, a grande maioria
dos aparelhos é mal projetada. Muitas máquinas
para flexão de perna têm uma lombada no meio
da máquina e as pessoas seguem o design da
máquina ao executar o exercício. Infelizmente,
esta lombada resulta numa execução incorreta
e limita o recrutamento das fibras. Vamos rever
alguns princípios básicos da execução para a
parte posterior da coxa pernas para obter o
máximo desenvolvimento ao treinar.
• Ao se observar alguém realizando este
exercício em vista lateral, a parte superior do
tronco deve estar o mais ereta possível. Esta
recomendação é contrária à convencional, pois
a maioria das máquinas tem uma leve dobra no
meio. Ao inclinar o corpo para frente, de acordo
com o design da máquina o recrutamento dos
músculos posteriores da coxa fica diminuído.

• O apoio das pernas deve estar bem no tendão
de Aquiles.
• Durante a execução do movimento, contraia
os glúteos e os abdominais. Estas duas dicas
aumentarão enormemente o recrutamento
dos músculos posteriores da coxa. Por outro
lado, elas também resultarão em uma redução
substancial da carga que pode ser utilizada.
Seja paciente, pois o fortalecimento virá com a
manutenção contínua desta postura.
Incluí dois vídeos para este exercício. Um
apresenta uma máquina com uma lombada
mínima. O outro mostra como corrijo a
lombada do aparelho para que se torne mais
efetivo, colocando uma caixa na máquina.
Assista aos seguintes vídeos para uma
demonstração:
Flexão de Perna Deitado na Máquina com
https://vimeo.com/237649675/ee9fa366ac
Flexão de Perna Deitado na Máquina—sem
Lombada:
https://vimeo.com/237649664/d544b2f8bc
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Flexão de Perna Sentado—
Posteriores da Coxa Parte
Inferior
• Mantenha o peito ereto.
• Mantenha os ombros retraídos.
• As patelas devem estar bem abaixo da
dobradiça da máquina que faz com que o
apoio das pernas dobre. O posicionamento dos
joelhos bem acima da dobradiça favorece o
recrutamento das fibras no ponto de inserção
mais inferior dos músculos posteriores da coxa.
• Os pés devem estar paralelos.
• Os dedos dos pés devem estar em dorsiflexão,
ou seja em direção às “canelas”. O motivo
pelo qual não apontamos os dedos para baixo,
posição chamada de flexão plantar, é devido à
ênfase colocada na panturrilha, diminuindo o
recrutamento dos posteriores da coxa.
• Puxe o apoio da perna de cima junto à coxa
o mais firme possível, para que não fique uma
folga entre suas pernas e o apoio.

• Contraia os glúteos e abdominais ao fazer a
flexão. Não deixe que o tronco se incline para
frente durante as flexões. Mantenha o tronco
ereto.
• Posicione os antebraços sob o tronco para
que possa se sustentar de modo alinhado.
• Baixe a perna que estiver treinando até um
pouco antes de travar.
• Esteja atento à leve angulação e abertura
criada em torno da região do quadril na perna
trabalhada (consulte o vídeo). Isso deve ser
mantido durante todo o movimento.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649624/9293c96f00

Peso Morto na Máquina de
Agachamento—Conexão
Glúteos/Posteriores da Coxa

• A cada repetição, segure a contração no fim
da amplitude de movimento por um segundo
antes de soltar. Isso aumentará o recrutamento
das fibras.

• Fique de frente para a máquina.

• Solte o apoio um pouco antes de travar.

• Posicione os pés afastados na largura dos
ombros

Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649738/0fa69e169c

Flexão de Perna Unilateral
Deitado—Parte Superior dos
Posteriores da Coxa
• A perna em repouso deve estar apoiada no
chão como que em posição de afundo.
• Os dedos dos pés devem estar em dorsiflexão.
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• Posicione seus pés de modo que os dedos
fiquem no chão e os calcanhares sobre o apoio.

• Certifique-se de que os dedos apontem para
fora e os pés estejam paralelos.
• Descanse o trapézio sob o apoio dos ombros.
• Posicione as mãos na parte inferior do
encosto e segure-o com a palma para cima,
posição conhecida como supinada.
• Fique em pé e levante o apoio.
• Mantenha as pernas um pouco menos que
travadas.
• Enquanto desce, deixe as pernas quase
travadas.

• Desça até começar a perder a curvatura da
região lombar.
• Impulsione começando pelos calcanhares e
empurre-se para cima através dos posteriores
da coxa/glúteos.
• Suba até um pouco antes de travar. Assim, a
tensão será mantida nos glúteos durante todo
o movimento.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649860/21f8d67911

Treino Posterior da Coxa
A. Flexão da Perna Deitado		

4 X 8-10

B. Flexão da Perna Sentado		

4 X 8-10

C. Flexão da Perna Unilateral

4X 8-10

D. Peso Morto na Máquina
de Agachamento

4 X 12,10,8,8
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PANTURRILHA

As panturrilhas são o toque final para pernas
equilibradas, trabalhadas de maneira completa.
Por serem projetadas para participar da nossa
locomoção, as panturrilhas podem suportar
uma grande quantidade de carga. Estes
músculos frequentemente não são treinados
o bastante, com a técnica adequada. As
panturrilhas podem ser treinadas até três
vezes por semana, dependendo de quanto
desenvolvimento necessitam.

Mantenha os dedos posicionados nestes ângulos
durante todo o treino, para fadigar ao máximo
as fibras trabalhadas.

Flexão Plantar em Pé

• Incline seu tronco superior para a frente,
deitando sobre os joelhos. Isso faz com que
a carga seja melhor distribuída nos músculos
da panturrilha. Seu tronco superior tocará os
apoios para as mãos

• Os pés devem estar paralelos.
• Mantenha o peito ereto.

Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649792/888c3c31b3

Flexão Plantar Sentado

• Faça uma leve flexão nos joelhos.

• Sinta os dedos dos pés como se fosse cair de
uma plataforma. Isto promove maior amplitude
de movimento, principalmente nos momentos
finais.

• Os pés devem dar a sensação de estarem
caindo da plataforma durante as repetições. Isso
proporciona maior amplitude de movimento,
principalmente no fim do movimento.

• Ao se inclinar para a frente, garanta que o
apoio da máquina esteja bem em cima do vasto
medial. Se deitar demais, o apoio repousará
mais alto na sua coxa, reduzindo a tensão nas
panturrilhas.

• Diminua sua amplitude de movimento até que
não sinta mais um alongamento nos músculos
da panturrilha.

Assista ao vídeo
demonstração:

• Os ombros devem estar retraídos para
suportar o tronco superior.

• Quando atingir o movimento completo, suba
o máximo possível nos dedos dos pés.
Apesar da recomendação para manter os pés
paralelos nesta série de exercícios, considere
que ele pode ser transformado em três
exercícios diferentes simplesmente mudando o
posicionamento dos seus pés. Basta direcionar
os dedos para dentro, paralelos ou para fora.
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a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649728/03eea15044

Panturrilha Burrinho
• Coloque o apoio na região lombar.
• Deixe as pernas retas, um pouco menos que
travadas.

• Posicione os pés na plataforma abaixo até
que tenha a sensação de quase escorregar da
plataforma.
• Eleve-se até ficar na ponta dos pés. Contraia
e segure por um segundo no fim da amplitude
de movimento.
• Desça com os joelhos levemente flexionados
até sentir um alongamento.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649520/05bbd9233a

Treino de Panturrilha
A. Flexão Plantar em Pé

4 X 15-25

B. Flexão Plantar Sentado

4 X 15-25

C. Panturrilha Burrinho

4 X 15-25
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OMBROS

Os ombros têm um papel importante na
composição do impacto visual do físico. A
única forma de garantir o desenvolvimento
completo dos ombros é treinar o músculo de
modo que todas as porções—anterior, lateral e
posterior—se desenvolvam uniformemente.

• Posição inicial—Sente-se de costas para a

Elevação Lateral na
Máquina—Deltóide Lateral

• Mantenha as escápulas unidas.

A elevação lateral é o exercício fundamental
para criar o visual completo dos ombros.
Geralmente inicio o treino para os ombros
com elevações laterais. Gosto de usá-las
como exercício inicial porque as cargas
para executá-lo são baixas. As cargas mais
baixas são uma ótima forma de aquecer
progressivamente os músculos e articulações
para os movimentos mais pesados que serão
trabalhados posteriormente no treino.
Executo estes exercícios de modo bem
diferente do método convencional, que é com
as palmas posicionadas uma de frente para
a outra. Faço as elevações laterais com os
polegares apontados em direção ao corpo. O
dedo mindinho em direção ao teto no final da
amplitude de movimento. Assim, obtém-se o
recrutamento máximo da porção lateral dos
deltóides, trabalhando o músculo a partir de
cada um dos seus pontos de inserção.
Apesar deste exemplo apresentar uma
máquina, os mesmos princípios são aplicáveis
ao treino com pesos livres.
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máquina. Assim, é possível baixar as mãos de
modo mais efetivo do que quando se posiciona
de frente.
• Mantenha uma leve flexão nos braços,
não mais que 10 graus, mas não os trave
completamente retos.

• Certifique-se de manter os cotovelos
apontados para o teto durante o exercício.
Este é o componente mais importante do
movimento, pois geralmente as pessoas
direcionam o cotovelo para trás conforme
elevam os braços, tirando a tensão dos
deltóides laterais.
• Posição superior—Eleve os braços até que os
bíceps fiquem quase paralelos ao chão. Não
vá além desta altura para evitar um esforço
impróprio nas articulações, uma vez que estas
não são preparadas para uma elevação além
deste ponto.
• Posição inferior—Os polegares devem pousar
bem atrás dos quadris.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649648/1151ee696c

Charles Glass

Elevação Lateral com
Halteres—Deltóide Anterior

Desta forma, cria-se um ângulo um pouco
menor de 90 graus no fim da amplitude de
movimento.

• Posição inicial—Posicione a região lombar
contra um banco inclinado. Assim você terá
sustentação durante o movimento.

• Empurre diretamente para cima.

• Incline-se para frente cerca de 10 graus
durante o movimento.

• Posição inferior—um pouco antes de travar
os braços. Braços travados tiram a tensão das
fibras.

• Posicione as mãos embaixo dos pesos dos
halteres.

Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649539/e87bd388b3

• Eleve até a altura da linha do cabelo.
• Não desça além da altura dos mamilos.
• Durante a elevação com o deltóide anterior,
empurre o trapézio para baixo. Caso contrário,
ele irá predominar no movimento, causando
menor desenvolvimento do deltóide anterior.
• Contraia os glúteos e abdominais durante
este exercício. Isso trará maior estabilidade
ao tronco superior ajudando a manter a tensão
no deltóide anterior.
• Certifique-se de que os cotovelos fiquem
abaixo dos halteres. Quando a carga está alta
demais, os praticantes acabam deixando os
cotovelos abertos apontando para fora.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

• No final da amplitude de movimento, seus
cotovelos não irão além da altura dos ombros.

uma

https://vimeo.com/237649574/ae1f2f5ac6

Remada Alta com Halteres—
Deltóide Lateral, Trapézio
Superior
• Ao remar para cima, você irá puxar até que
os bíceps estejam paralelos ao chão.
• As mãos estarão afastadas na largura dos
ombros. A parte interna dos pesos deve ficar
alinhada com seus deltóides enquanto puxa.

Desenvolvimento de
Ombros na Máquina—
Deltóide Anterior e Lateral
Utilizo movimentos de empurrar em cada
treino de ombros. Prefiro fazê-los em segundo,
terceiro ou quarto lugar na sequencia
de exercícios, após a articulação estar
devidamente aquecida. Isto ajuda a prevenir
lesões, uma vez que este tipo de movimento
envolve grandes cargas. Há várias maneira de
executar o desenvolvimento de ombros. Para
este treino, utilizarei a máquina de supino
inclinado.
• Posição inferior—Puxadores na altura dos
olhos. O senso comum recomenda que se baixe
os pesos até o fim, mas isso provoca sobrecarga
na cápsula articular. Ao baixar além do nível
dos olhos, percebe-se a abertura da cápsula
dos ombros, podendo sentir estalos. Como
isto pode aumentar o risco de lesões, faremos
apenas até a altura dos olhos.
• Posição superior—Um pouco antes de travar.
• Posicionamento das mãos—Na largura dos
ombros. Seus braços devem estar flexionados
em um pouco menos que 90 graus na porção
inferior do movimento.
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• Enquanto pressiona, certifique-se de apontar
os cotovelos ligeiramente para fora, afim de
manter a máxima tensão possível nos deltóides.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649746/88833e862b

Deltóide Posterior
Este é o menor grupo dos músculos do ombro.
Geralmente são esquecidos. No entanto, são
cruciais para auxiliar na manutenção da simetria
bem como na prevenção de lesões. Pessoas com
a postura largada, normalmente tem esta região
pouco desenvolvida, o que colabora ainda mais
com a má postura.
Geralmente trabalho os deltóides posteriores
no final de um treino de ombros ou costas. Se
o cliente tiver a parte posterior dos ombros
extremamente mal desenvolvida, prescrevo
exercícios para esta área nos dias de treino de
costas e de ombros. Continuo com este treino
extra até que o músculo tenha trabalhado o
suficiente para acompanhar o desenvolvimento
das outras partes do ombro.

Ombro Posterior/Máquina
de Pec Deck
Gosto de trabalhar estes músculos no aparelho
convencional de pec deck/ombro posterior. O
que mudo é o fato de não utilizar os puxadores
indicados. Percebi que é mais efetivo posicionar
as mãos acima dos puxadores, na máquina, ao
nível dos olhos ou ligeiramente acima. Então,
inverto a pegada, fazendo com que minhas
articulações dos dedos fiquem uma de frente
para a outra durante o movimento. Esta posição
enfatiza o deltóide posterior e o trapézio
inferior.
• Posição inicial—Utilizando o posicionamento
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de mãos mencionado acima, comece quando
sentir a tensão.
• Posição final—Os braços estarão em um ângulo
de 180 graus com o tronco superior. Ir além
disso é ultrapassar os limites da amplitude de
movimento adequada à articulação.
• Não deve haver nenhum ponto de repouso
ou liberação da tensão das fibras durante o
movimento.
• A região lombar deve se deslocar ligeiramente
para trás quando estiver sentado de frente
para a máquina. Assim, o tronco superior se
curva, posicionando o peito para cima. Manter
este ângulo também permite que os músculos
inferiores do trapézio também sejam incluídos
(Veja a próxima sessão para informação
adicional sobre o trapézio inferior)
Assista ao vídeo a seguir para uma demonstração:
https://vimeo.com/237649685/9fd7f588fd

Trapézio
Os músculos do trapézio cobrem uma grande
área da parte superior das costas. O trapézio
superior cobre a parte de cima. Os músculos
se estendem por toda a região entre as
escápulas, onde está o trapézio inferior. Os
músculos do trapézio superior recebem muito
trabalho indireto nos exercícios para costas.
Consequentemente, acabam se desenvolvendo
muito. Já o trapézio inferior fica negligenciado,
provocando um desequilíbrio muscular.
Deixar de trabalhar estes músculos pode levar a
lesões futuras, inclusive síndrome do impacto.
Por isso, ao treinar o trapézio, empenho-me em
enfatizar a região média e inferior. Isto garante
o desenvolvimento completo dos músculos do
trapézio, atendendo a propósitos estéticos
e funcionais. A maneira como prescrevo o
encolhimento atinge a parte média e inferior
do trapézio.

Encolhimento na Máquina—
Trapézio
Apesar deste vídeo apresentar uma máquina,
pode-se usar halteres para obter o mesmo
efeito inclinando o corpo para a frente em
cerca de 10 graus. Isto direciona a tensão ao
trapézio inferior.
• Posição inicial—Halteres nas mãos, palmas
uma de frente para a outra, contra os quadris.
• Incline o tronco 10 graus para a frente.
• Visualize o movimento de empurrar os
cotovelos para cima, em vez do trapézio
superior.
• Empurre o máximo possível e segure por um
segundo.
• Aperte os músculos do trapézio inferior
enquanto puxa.
• Baixe até a altura dos quadris, para manter a
tensão durante o movimento.
Assista ao vídeo a seguir para uma demonstração:
https://vimeo.com/237649757/a2d6aa5409

Treino de Ombros
A. Elevação Lateral na Máquina

4 X 8-10

B. Elevação Frontal com Halteres

4 X 8-10

C. Remada Alta com Halteres

4 X 8-10

D. Desenvolvimento de
Ombros na Máquina

4 X 8-10

E. Pec Deck-Ombro Posterior

4 x 8-10

F. Encolhimento com Halteres

4 X 8-10
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COSTAS

No fisiculturismo, costuma-se dizer que
os concursos são ganhos pelas costas. É
difícil conquistar costas completamente
desenvolvidas. As técnicas que explicarei
a seguir o ajudarão a recrutar mais os
músculos das costas e obter seu máximo
desenvolvimento.

• Não aperte a barra completamente. A pegada
principal é com os dedos indicador e médio. Os
outros dedos também seguram, mas não com
muita força. Assim, é possível manter uma leve
inclinação nos punhos durante o movimento,
fazendo com que não sejam sobrecarregados.

Um ponto importante é o tamanho das costas.
Por isso, geralmente faço de quatro a cinco
exercícios em cada treino de costas. Trabalho
cada região a fim de obter um desenvolvimento
completo. As costas são compostas pelos
seguintes músculos: redondo maior, redondo
menor, grande dorsal e rombóide maior. Em
termos leigos, irei chamá-los de parte superior,
média e inferior das costas. Ao planejar um
treino, prescrevo exercícios que trabalhem
cada uma destas regiões.

• Puxe para baixo, levando a barra em direção
ao alto do peito.

Meio das Costas
Gosto de iniciar os treinos de costas
trabalhando a região média. Percebi que
esta parte é extremamente negligenciada e
serve perfeitamente como aquecimento para
o restante das costas. Isso ocorre porque
estes músculos são trabalhados por exercícios
que não constituem movimentos compostos
pesados.

Puxador Supinado
• Posição inicial—Sente-se totalmente para a
frente na máquina.
• Mãos afastadas na largura dos ombros.
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• Palmas voltadas para você.

• Conforme puxa, impulsione o peito para
cima, fazendo as costas se curvarem a cada
repetição. Isso faz com que a tensão esteja
no grande dorsal e nos músculos em torno e
abaixo das escápulas.
• Fique atento para não puxar com os bíceps.
Muitas pessoas não conseguem desenvolver
bem as costas por permitir que os bíceps
dominem o movimento.
• Na amplitude de movimento final, as mãos não
estarão travadas. Mantenha esta amplitude e
sentirá os músculos queimando como nunca
sentiu antes.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649882/b3aed52a4b

Charles Glass

Remada Sentado com
Cabos—Todo Grande
Dorsal, Parte Inferior e
Região da Árvore de Natal
Este exercício é excelente para trabalhar
todos os músculos das costas. É especialmente
benéfico para a parte inferior do grande dorsal,
também chamada de “Árvore de Natal”. Muitas
pessoas o executam usando a barra triangular.
Também costumo fazer com que os clientes se
sentem em um halter, pois isto permite que
a carga se concentre na região da Árvore de
Natal.
• Posição inicial—Sente-se em um halter de 1322 kg. Certifique-se de manter uma leve flexão
nas pernas. Abaixe-se e segure os puxadores
da barra.
• Puxe em direção à área exatamente abaixo
das costelas e acima do umbigo. Você pode
curvar as costas no final no movimento. Assim,
a tensão se concentrará no grande dorsal, além
de evitar que se puxe usando exclusivamente
os bíceps.
• Durante o movimento, mantenha-se inclinado
para a frente em 10 graus. Muitas pessoas se
inclinam para trás neste exercício, diminuindo
o recrutamento do grande dorsal.
• Baixe o peso até um pouco antes de travar
os braços.
• Concentre-se em empurrar com os cotovelos
e não com os bíceps.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649719/d2af70c509

Grande Dorsal Superior/
Lateral
Se esta região não estiver desenvolvida, não
é possível criar a forma em “V” característica
das costas bem trabalhadas. Faço a puxada
à frente com pegada aberta na máquina para
atingir este objetivo.
Hammer com Pegada Aberta na Máquina—
Grande Dorsal Parte Superior e Lateral
• Sente-se na máquina.
• Faça com que o topo do apoio fique entre 1012 centímetros abaixo das clavículas.
• Faça a pegada mais aberta possível.
• Deslize a parte inferior do tronco para trás
enquanto se inclina no apoio. Isso possibilita
curvar o tronco superior a cada repetição,
impulsionando o peito para cima.
• Assim, é possível garantir que a tensão
permaneça nos músculos das costas.
• Baixe até um pouco antes de travar.
• Não puxe com os bíceps. Concentre-se em
puxar pelos cotovelos.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649909/4df1c0cfc0

Remada com Barra—Todo
Grande Dorsal
Sempre incorporo um movimento de remada
no treino, pois recruta todo o grande dorsal,
garantindo um desenvolvimento de costas
completo.
Neste vídeo, apresento uma
variação deste exercício que alivia qualquer
sobrecarga na região lombar. A modificação
consiste em deitar de barriga para baixo em um
banco ligeiramente inclinado. Se preferir não
se deitar no banco, use os mesmos princípios
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inclinando-se no mesmo ângulo exibido no
vídeo:
• Deite-se de barriga para baixo.
• Posicione as mãos com as palmas para baixo,
ou seja, pronadas, afastadas na largura dos
ombros.
• Durante cada remada, retraia as escápulas
enquanto puxa a barra em sua direção. Ao
remar, suba o peito cerca de 2,5 centímetros
no final na amplitude de movimento. Isso
fará uma curvatura exagerada nas custas,
aumentando o recrutamento do grande dorsal.
• Puxe a barra até as costelas inferiores a cada
repetição.
• No final do movimento, alongue o grande
dorsal até um pouco antes de travar.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649487/cc72da65c0

Treino de Costas
A. Puxador com Pegada Supinada

4 X 8-10

B. Remada Sentado com
Cabos no Haltere

4 X 8-10

D. Hammer com Pegada
Aberta na Máquina

4 X 8-10

E. Remada com Barra

4 X 8-10
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BÍCEPS

Nada é capaz de exalar força como um par
de braços completamente desenvolvidos.
Eles podem salvar ou arruinar sua camiseta
preferida. A última coisa que qualquer um
de nós deseja é vestir uma camiseta e ter
aquela sobra de pano balançando como uma
bandeira no mastro em dia de vento. Você
pode se surpreender, mas será capaz de obter
ganhos impressionantes nos braços se treinar
adequadamente.
Os bíceps têm três componentes: a cabeça
curta, cabeça longa e braquial. Geralmente
tenho como objetivo trabalhar cada uma das
áreas durante o treino. Estes músculos são
trabalhados indiretamente durante o treino de
costas. Portanto, faço apenas três exercícios
para os bíceps. Por este motivo, também não
combino bíceps e treino de costas.

Rosca Martelo na Máquina—
Cabeça Curta, Braquial
A chave para este exercício é evitar que seus
ombros façam o movimento. Para isso, você
deve garantir que seus braços estejam colados
no apoio. A alavanca da flexão deve começar
nos cotovelos.
O que significa que seus
cotovelos irão em direção ao apoio durante o
movimento.
Como discutido anteriormente, nosso objetivo
ao treinar é manter a tensão nas fibras.
Portanto, ao flexionar, faça apenas até o ponto
em que a tensão deixa de ser aplicada aos
bíceps. Ir além deste ponto removerá a tensão
das fibras que queremos trabalhar.
Apesar

deste

exercício

apresentar

uma

máquina, os mesmos princípios são aplicáveis
à rosca com pesos livres.
• Este exercício pode ser executado com a
pegada aberta ou fechada.
• Mantenha os punhos ligeiramente voltados
para trás durante o movimento, para garantir
que a tensão máxima seja aplicada aos bíceps.
• Desça a barra até um pouco antes de travar.
• Ponha os cotovelos contra o apoio durante
o movimento. Não deixe que saiam do apoio
quando fizer a flexão. Se isso acontecer,
significa que o posicionamento no banco não
está correto.
• Certifique-se de não estar usando os ombros
para mover o peso para cima a cada repetição.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649598/2b8cb067bf

Rosca Inclinada—Cabeça
Longa
A rosca inclinada é ótima para isolar o
movimento dos braços garantindo que os
ombros não entrem na jogada durante o
exercício.
• Sente-se no banco inclinado.
• Será necessário manter as escápulas retraídas
e curvar o peito para cima.
• Se tiver dificuldade em curvar o peito para
cima, coloque um halter no chão, na sua frente.
Use um halter com mais de 18 kg e apoie os pés
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sobre ele. O objetivo dos halteres é fazer
com que você fique ancorado ao banco para
promover o isolamento dos braços.
• O ângulo do banco depende da sua habilidade
de colocar os braços contra o banco com as
mãos apontadas diretamente para fora, ao
lado do corpo. Ou seja, seus braços estarão
paralelos ao espelho, caso esteja de frente
para um.
• Se seus ombros forem muito rígidos, sua
habilidade de direcionar as mãos para fora
talvez seja limitada. O banco deverá ficar mais
elevado neste caso.
• Mantenha os punhos ligeiramente voltados
para trás durante o movimento.
• Baixe os braços até um pouco antes de travar,
na posição inferior.
• Eleve os halteres o mais alto possível
enquanto mantém a tensão nos bíceps.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649610/8e112f2cce

Rosca Direta, Cabeça Curta
do Bíceps
• Fique em pé.
• Faça a pegada na largura dos ombros.
• Suba a barra, mantendo-a contra o tronco o
tempo todo.
• Pare na altura da parte inferior das costelas.
• Conforme for subindo, puxe os cotovelos
para trás. Imagine-se quebrando nozes com
os braços.
• Preste atenção para não encolher o trapézio
quando puxar para cima. Isto reduzirá a tensão
colocada nos bíceps. Puxe o trapézio para
baixo enquanto leva a barra para cima.
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• Desça na mesma amplitude de movimento,
parando um pouco antes de travar na posição
inferior.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649769/79d5379dcf

TRÍCEPS

Os tríceps compõem dois terços dos braços.
São compostos por três cabeças—a cabeça
lateral, a cabeça longa e a cabeça medial.
Assim como os bíceps, considero primordial
treinar cada uma das cabeças para garantir um
desenvolvimento máximo e completo.

Extensão de Tríceps,
Pegada Aberta—Cabeça
Medial e Lateral do Tríceps
Sempre começo meu treino de tríceps com um
exercício de extensão com cabo. Começar
com as extensões é ótimo para garantir que os
cotovelos estejam completamente aquecidos.
Por volta da última série, seus cotovelos terão
uma chance muito menor de sofrer lesões nos
exercícios compostos seguintes.
• Ombro-pegada aberta.
• Incline o corpo para a frente de modo que
sua testa quase toque o cabo.
• Empurre direto para baixo. Muitas pessoas
cometem o erro de empurrar num ângulo em
direção ao abdômen. Isto reduzirá a tensão
colocada nos tríceps.
• Muitos também cometem o erro de levar a
barra tão alto que o antebraço acaba tocando
os bíceps, o que reduz a tensão nos tríceps e
diminui a hipertrofia. Suba a barra apenas até
ficar paralela.
• Deixe os cotovelos abrirem, se necessário.

Extensão com Pegada
fechada—Barra Reta—
Cabeça Longa do Tríceps
Considero este exercício primordial no treino
de tríceps. Utilizo tanto a barra reta quanto
a EZ para completá-lo. Executo tanto a
pegada aberta quanto a fechada. Este vídeo
demonstra a pegada fechada.
• Deite-se num banco com inclinação ajustável.
Eleve o banco a 20 graus. Esta leve angulação
intensifica a tensão no tríceps.
• Usando a barra reta, faça a pegada na largura
dos ombros.
• Mantenha os punhos levemente pendentes
para a frente. Este é o componente principal
do exercício, pois este ângulo no punho permite
que a máxima tensão seja aplicada ao tríceps.
• Há uma crença de que os cotovelos devem
permanecer para dentro durante o exercício.
Sinto que é mais produtivo permitir que os
cotovelos se desloquem na direção que for
mais confortável.
• Eleve a barra até um pouco antes de travar.
• Baixe a barra até a linha do cabelo, mantendo
a tensão durante o movimento.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649868/42d732e019

Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649894/3fbe29c6a3
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Fundos na Máquina (De
Frente para a Máquina)—
Cabeça Longa e Medial do
Tríceps

Treino de Braço

• Fique de frente para a máquina.
• Posicione as mãos de modo que as articulações
dos dedos fiquem viradas para seu corpo e as
palmas para fora.
• Empurre para baixo. Perceba que o movimento
é similar ao supino com pega fechada.
• Não trave os braços no final da amplitude de
movimento.
• Não deixe os braços perderem o alinhamento
em paralelo durante a subida.
• Mantenha o peito para cima.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237862260/46773d91a9
Ao planejar um treino de tríceps, costumo
quebrar a ordem dos músculos trabalhados.
Geralmente, faço seis exercícios na seguinte
ordem:
1. Bíceps
2. Bíceps
3. Tríceps
4. Tríceps
5. Bíceps
6. Tríceps
Quebrar a ordem favorece que o músculo
tenha um pequeno repouso, sendo possível
retornar com o máximo esforço posteriormente
no treino. Assim, proporcionaremos maior
intensidade aos músculos que estão sendo
trabalhados.
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A. Rosca com Barra Reta

4 X 8-10

B. Rosca Inclinada

4 X 8-10

D. Extensão com Corda

4 X 8-10

E. Extensão de Tríceps Deitado,
Barra Reta

4 X 8-10

F. Rosca Martelo com Halteres

4 X 8-10

G. Fundos no Banco

4 X 8-10

ABDOMINAIS

Quando alguém tira a camisa, uma das primeiras
áreas que atraem o olhar das pessoas é a região
abdominal. Músculos abdominais fortes, são
fundamentais para se ter uma ótima aparência
física.
Estes músculos são projetados para nos ajudar
a manter a estabilidade do core em nossa vida
diária. Apesar destes músculos não precisarem
de tantas repetições quanto as panturrilhas,
creio que necessitem de mais séries e
repetições que os grandes grupos musculares.
Um erro que se comete ao treinar os abdominais
é usar uma amplitude de movimento grande
demais, fazendo com que a tensão saia dos
abdominais e seja transferida aos flexores
do quadril. A chave para treinar este grupo é
manter uma amplitude de movimento curta
que concentre a tensão apenas nos abdominais.
A faixa de repetição deve ficar entre 10-25
repetições e 8-12 séries por treino.

Abdominais na Máquina—
Região Abdominal Superior
O vídeo a seguir é uma demonstração de
dois exercícios separadamente. Você pode
fazer um superconjunto ou executá-los
independentemente um do outro.
• Posicione-se de modo que consiga facilmente
se inclinar para a frente na máquina. A parte
superior da região lombar deve ficar alinhada
com a parte inferior das costelas. Muitas pessoas
sentam baixo demais na máquina, fazendo com
que a tensão não fique nos abdominais.

• Segure os puxadores e repouse os cotovelos
no apoio da máquina. Se não conseguir apoiar
os cotovelos, apenas segure os puxadores.
• Dobre-se para a frente, levando os cotovelos
em direção ao joelhos. Muitas pessoas se
movimentam em direção ao umbigo. Ir em
direção ao joelho potencializa sua contração.
• Eleve o tronco superior o mais alto que puder
enquanto mantém a tensão nos abdominais.
Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649503/9e5ca53a36

Abdominais na Máquina
com Elevação de Perna
• Posicione-se de modo que consiga facilmente
se inclinar para a frente na máquina. A parte
superior da região lombar deve ficar alinhada
com a parte inferior das costelas. Muitas
pessoas sentam baixo demais na máquina,
fazendo com que a tensão não fique nos
abdominais.
• Deslize os glúteos para a borda da cadeira.
• Aponte os dedos dos pés para cima.
• Segure os puxadores e repouse os cotovelos no
apoio da máquina. Se não conseguir posicionar
os cotovelos, apenas segure os puxadores.
• Dobre-se para a frente, levando os cotovelos
em direção ao joelhos. Muitas pessoas se
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• Eleve o tronco superior o mais alto que puder
enquanto mantém a tensão nos abdominais.

Abdominal com Corda—
Todo Abdominal com
ênfase na Parte Superior

• Eleve-se usando os abdominais e concentrese em não puxar pelos quadris.

• Este exercício pode ser feito em pé ou
ajoelhado.

• Imagine que uma corda está puxando suas
patelas para cima e ficará mais fácil saber que
está usando os músculos abdominais.

• Faça uma leve flexão nas pernas.

movimentam em direção ao umbigo. Ir em
direção ao joelho potencializa sua contração.

https://vimeo.com/237649494/e3b2b94e19

Cadeira Romana—
Abdominais Inferiores
• Incline seu tronco superior para a frente
em 10 graus e faça este movimento a cada
repetição.
• Levante as pernas usando os abdominais
inferiores, tomando cuidado para evitar fazer
este movimento usando os flexores do quadril.
Assim, certifique-se de não estar empurrando
pelos quadris.

• Segure as pontas da corda e posicione as
mãos em frente à testa. Não as deixe apoiadas
contra a testa.
• Dobre-se para a frente e para baixo em
direção ao umbigo. Desça os cotovelos até
o nível do umbigo. Não desça além para não
perder resistência.
• Eleve o corpo para cima imediatamente
antes de perder a tensão nos abdominais.
Você deverá ser capaz de manter a tensão nos
músculos abdominais durante as repetições.
Assista ao vídeo a seguir para uma
demonstração:
https://vimeo.com/237649711/e6e40550c3

• Mantenha a dorsiflexão, apontando os dedos
dos pés para cima. Isto facilita ainda mais
puxar pelos abdominais e não pelos flexores
de quadril.

Treino de Abdominais
A. Abdominal na Máquina
ou com Elevação de Pernas

4 X 15-25

• Desça as pernas até que as coxas fiquem
quase paralelas ao chão. Se descer além disso,
desviará a tensão dos abdominais.

B. Elevação de Pernas
na Cadeira Romana

4 X 15-25

C.Extensão com Corda

4 X 15-25

Assista ao vídeo
demonstração:

a

seguir

para

uma

https://vimeo.com/237649696/e842bbff12
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