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VEGANOS X 
CARNÍVOROS

Ao longo do tempo muitas pessoas passaram a se preocu-
par mais com a vida animal e, consequentemente, se tor-
naram adeptas dos hábitos veganos. 

Um desses hábitos é a restrição de alimentos que tenham 
origem animal, como é o caso de: carnes, ovos, leite, quei-
jo, mel e etc.

Com isso, também surgiu a mentalidade de que o vegano 
poderia ter maiores dificuldades de ganhar massa muscular 
e de desempenho durante os treinos de musculação. Po-
rém, essa mentalidade é completamente errônea. 

Afinal de contas, nosso corpo precisa de muitos nutrientes 
para se manter saudável. Independe de qual dieta você 
siga, vegano ou carnívoro, é necessário ter uma alimen-
tação variada e balanceada, que aproveite ao máximo dos 
nutrientes de cada alimento. 



Comer carne não significa que você terá um shape melhor. Muito pelo contrário, é possível 
mudar sua alimentação para algo 100% vegetal sem prejudicar os resultados que vinha sen-
tido em seu corpo. Há muitos atletas e fisiculturistas que conciliam muito bem o veganismo 
e a musculação.

VEGANOS X 
CARNÍVOROS

Só que tem um detalhe, para isso, é necessário que você 
tenha um entendimento maior sobre o seu corpo, sobre os 
alimentos e exercícios que pratica. Precisa entender como 
o seu metabolismo funciona e do que ele precisa. Supon-
hamos que seu corpo estivesse acostumado ao consumo de 
500g de frango por dia + 3 ou 4 ovos distribuídos entre as 
refeições. Com a restrição desses dois alimentos, você pre-
cisará substituí-los da maneira correta. E a pergunta que 
fica é: como fazer isso? 

Neste e-book, vamos te ensinar a entender um pouco mais 
sobre os macronutrientes existentes nos alimentos e quais 
são essenciais para o funcionamento do corpo humano, 
ganho de massa muscular e etc. Após essa leitura, você 
terá um vasto conhecimento sobre o assunto e poderá jul-
gar se a alimentação que tem hoje é ideal para que você 
alcance ou mantenha o shape perfeito. 



Um dos motivos pelo qual as pessoas acreditam que veganos tenham maior dificuldade em 
ganhar massa muscular é por conta da proteína. Afinal de contas, quando falamos em proteína, 
a primeira opção que vem a mente são: carnes e ovos. Fora estes alimentos, quais poderiam 
ser aliados da sua dieta?

Vamos começar este tópico explicando o porquê a proteína se faz tão necessária dentro da die-
ta de uma pessoa que tem como objetivo ter o shape perfeito. Vejamos: quando você faz sua 
série de exercícios, seu músculo é rompido. Ao serem reconstruídos, serão reforçados e gan-
harão um aspecto mais volumoso, isso se puder contar com a ajuda das proteínas retidas em 
seu corpo. Exatamente por isso, ouve-se muito sobre consumir a maior quantidade de proteína 
possível todos os dias.

Para os veganos esta recomendação não muda. Porém, existem uma lista diferenciada de ali-
mentos que podem lhes ajudar neste momento, como é o caso de: lentilha, grão-de-bico, tofu, 
feijão, quinoa, ervilha, soja em grão e demais grãos.  

Para se ter uma ideia de como algumas restrições alimentares não prejudica os resultados, veja 
essa comparação: 190 kcal de carne magra tem o teor de aminoácidos exatamente igual ao de 
190 kcal de feijão. Ou seja, comer carne não garante uma nutrição melhor.

Inclusive, essas opções citadas são válidas até mesmo para quem é carnívoro, podendo estes 
modificar sua alimentação de tempos em tempos para não enjoar.
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O que ainda fica em aberto (há muitas divergências de 
estudos) e seria necessário consultar um nutricionista é a 
questão da quantidade de consumo. Alguns indicam que 
para ganho de massa muscular o ideal é 2g de proteína 
para cada kg de peso corporal. Portanto, uma mulher de 
25 anos, vegana, que pesa 60kg teria que consumir 120g 
de qualquer um dos alimentos citados acima, após os 
treinos. 

Outros estudos apontam que essa métrica é exagerada 
e essa quantidade de consumo poderá ser desperdiçada 
pelo seu corpo. Portanto, indicam 1,5g de proteína por 
kg. O que retomando ao exemplo da mulher no auge dos 
seus 25 anos, ela teria que consumir 90g de um dos ali-
mentos com teor proteico. 

Logo, o recomendado é que, especialmente na questão 
proteica, os atletas recorram a um especialista no assun-
to para montar o seu cardápio. Porém, fica claro somente 
com as informações que trouxemos aqui, que não é um 
bicho de sete cabeças manter seu corpo com os aminoá-
cidos exigidos para a reconstrução muscular e, conse-
quentemente, aumento do volume dos músculos. 
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Muitos atletas se preocupam muito com a proteína, porém os carboidratos também são impor-
tantes em uma dieta vegana. Especialmente após os treinos, as pessoas acreditam que devem 
se ‘entupir’ de alimentos que contenha um teor proteico, quando, na verdade, o ideal é fazer 
uma refeição completa com: PROTEÍNA + CARBOIDRATO + GORDURA, para que o processo 
de reconstrução muscular ocorra da maneira adequada.

Portanto, aqui vamos dar dicas de 5 alimentos que são importantes atletas veganos manter em 
suas refeições diariamente, no caso, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Então, va-
mos lá:

Café da manhã

Costumam dizer que o café da manhã é uma 
das refeições mais importantes do dia, portanto, 
vamos citar alguns alimentos que podem fazer 
parte da sua dieta matinal, como são o caso das 
amêndoas, castanhas, wrap de grão-de-bico, 
frutas, pães e torradas integrais. 



Almoço

No almoço o recomendado é consumir alimentos que deem maior 
sustentação, porém sem exageros. O consumo de carboidratos 
deve estar presente, mas de maneira moderada. O de sódio deve 
ser bastante reduzido, assim como o de açúcares. Portanto, ali-
mentos que caem bem durante este período do dia são: bata-
ta-doce (e legumes em geral), folhas, arroz integral, guacamole 
fit* e feijão. 

*Apesar de a guacamole tradicional ser bastante calórica, conter 
60 cal em uma colher e meia de sopa, o abacate é um alimento 
rico em gorduras boas. Logo, estar presente em uma dieta para 
ganho de massa muscular é bastante interessante. Portanto, o 
ideal é adequar a receita de uma maneira fit ou até mesmo so-
mente fazer um purê de abacate. 

Café da tarde

Muitas pessoas que estão começando a prática de esporte acredi-
tam que podem abrir mão do café da tarde ou até mesmo da ceia. 
Porém, no conjunto da obra, para os resultados finais, elas são 
bastante importante. Portanto, aqui vão ideias de alimentos mais 
leves para essa refeição: banana com granola, vitamina vegana de 
banana com morango, frutas secas, melado de cana e sucos natu-
rais (sem adição de açúcares).



Jantar
Aqui vão algumas opções bastante interessan-
tes para variar entre essa refeição e o almoço: 
espinafre cozido, quinoa cozida, sopa de lentil-
ha, brócolis cozido e abobrinha recheada com 
carne vegetal fit. 

Ceia
A ceia é uma das últimas refeições do dia, que você faz pouco tempo antes de dormir. Aqui 
é comum o consumo de frutas e grãos, mas existem outras opções interessantes também: 
fatia de pão integral com pasta de amendoim vegana, leite de soja, bolo de maça fit e ve-
gano e granola com leite de amendôas. 

Aqui, citamos somente 5 refeições comuns, porém, quando estamos falando de ganho de 
massa muscular intenso, os atletas costumam fazer de 8 a 11 refeições por dia. Afinal de 
contas, o ganho de massa muscular consiste basicamente em consumir muitos macro-
nutrientes. A única preocupação que deve-se ter é com uma dieta limpa. Sem consumo 
exagerado de açúcares e até mesmo de carboidrato. Claro que estes conselhos valem para 
quaisquer atletas, mas em relação ao carboidrato, a atenção deve ser redobrada para os 
vegetarianos e veganos. Isso porque, os vegetais são muito ricos em carboidratos.



Treino para veganos
Dicas e recomendações



Ganho de massa muscular é um dos principais desejos das pessoas 
que praticam atividades físcias, atletas e fisiculturistas. Portanto, ain-
da há bastantes dúvidas sobre como conseguir esse feito. 

A grande diferença entre atletas veganos e os que são carnívoros é a 
alimentação, os treinos podem se manter iguais. Por isso, é tão im-
portante focar em uma dieta variada e balanceada. Afinal de contas, 
quando falamos em resultado, 50% é responsabilidade do que você 
consome e somente 50% do treino que executa. 

Porém, quando falamos em treino, existem algumas dicas que é sem-
pre válido relembrar para quem quer aumentar o ganho de massa 
muscular de forma drástica, independente da dieta. Iremos apresen-
tá-las na sequência!
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Dica 02

Dica 04

Treine de 5 a 6 vezes na semana. Cada treino 
pode durar de 1 a 2 horas. No caso de ser 2h ou 
até mesmo um pouco mais, é possível que você 
quebre este treino em dois. 

Então, ao invés de ficar treinando por horas se-
guidas, faça alguns exercícios no período da 
manhã e outros no final do dia;

O aquecimento é necessário! Muitas pessoas 
querem chegar na academia e já ir levantar peso. 

Porém, além de acelerar o metabolismo, estimu-
la a resistência e o condicionamento para que a 
pessoa consiga realizar todo o treino com tran-
quilidade;

Independente qual seja o nível do seu treino, res-
peite os intervalos de pausa. O seu corpo precisa 
destes 15 ou 30 segundos de descanso para que 
o músculo consiga se recuperar do esforço feito. 

Se você emenda todas as séries de exercícios, 
acreditando que terá resultados melhores, está 
enganado! Seu músculo necessita respirar e re-
compor todo o esforço praticado;

Por mais que você queira ter maior volume na 
parte superior, não adianta somente focar em 
exercícios de força para o braço. O ideal é inter-
calar e praticar todos os exercícios.

Além disso, O treino precisa ser revisado depois 
de 4 ou 5 semanas. Não dá para manter o mes-
mo nível do treino para sempre. Isso porque, seu 
corpo evolui e exige que você ‘pegue mais pesa-
do’.
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A questão da suplementação é bastante im-
portante e um pouco mais complexa do que 
os dois tópicos citados anteriormente: dieta e 
treino. Isso porque, é necessário ter um con-
hecimento muito vasto dos macronutrientes 
que você consome TODOS OS DIAS.

Lembrando que: suplementos não substituem 
uma alimentação regrada e balanceada, mas 
complementa os resultados que você pode ter 
por conta dela ou até mesmo não permite que 
você sofra consequências por conta do deficit 
de alguns nutrientes.

Sem eles, durante os treinos você acaba po-
dendo ficar mais cansado, ter falta de ar, 
câimbras, dores mais intensas e etc. Porém, 
provavelmente, quando você vê está lista, 
imagina que seja muito difícil conseguir con-
trolar isso. Afinal de contas, como saber se 
você supre as suas necessidades corporais 
somente com os alimentos que consome dia-
riamente?

Suplementos veganos
Dicas e recomendações

Bom, realmente não é uma tarefa fácil. Veja 
só um exemplo: o cálcio basicamente é um 
mineral responsável por dar resistência e 
força aos ossos. Alguns dos alimentos que 
possuem esse nutriente em sua composição 
são soja, feijão-branco, chia, grão-de-bico, 
brócolis e outros. A recomendação de cálcio 
é de 300 a 400 miligramas por dia. Então, se 
você toma de um a dois copos de leite de soja 
por dia, esse nutriente já foi suprido. Se a fal-
ta é de ferro, basta consumir muitos vegetais 
de folha verde-escura e leguminosas.

Por isso, é necessário conversar com um 
nutricionista para descobrir qual é a suple-
mentação ideal para o seu corpo. Se houver 
um grande desequilíbrio de macronutrientes, 
existe a possibilidade de optar por um suple-
mento multivitamínico, ainda que existe uma 
desvantagem muito grande, pois se compa-
rado aos suplementos individuais e os multi-
vitamínicos, essa última opção pode não ser 
tão bem absorvidos. 



(19) 3624-1018

atendimento@ironfightsuplementos.com.br


