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O SHAPE IDEAL

Quando você começa a treinar, seja por hobby ou 
porque pratica algum esporte, já nas primeiras 
semanas é possível ver uma evolução muito rápida 
nos resultados. - Independente se estamos falando 
de perda de peso ou definição muscular. 

Porém, isso vai diminuindo com o passar do tempo, 
conforme o seu corpo vai se acostumando com o 
treino que está executando diariamente.

Até que chega o momento que você pode ir duas 
vezes por dia na academia e, mesmo assim, seu 
corpo permanecer estável, longe de alcançar o 
shape que tanto espera. Não é verdade?  Isso se 
chama homeostase, quando seu corpo entra em 
constante equilíbrio.

E aí, é o momento de você alinhar seus objetivos, 
entender qual o shape ideal e começar a executar 
treinos mais eficazes. Para muitos o shape ideal é 
alcançar a hipertrofia muscular. Para outros, 
somente uma barriga trincada com pouca             
porcentagem de gordura já é o suficiente.



O SHAPE IDEAL

Portanto, te convido a fazer o seguinte questionamento a si mesmo: "Qual é seu o shape ideal?". Para 
isso, é necessário que você tenha um alto conhecimento sobre o seu corpo. Existem alguns biotipos 
corporais que são eles: endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. No próximo capítulo, iremos demonstrar 
todas as características de cada um deles.  

Portanto, prossiga na leitura deste e-book, pois ele te trará dicas de como alcançar o resultado que 
deseja em poucas semanas, somente aumentando a intensidade dos seus treinos, alterando alguns 
dos exercícios, e assim por diante. - Pois são pequenos ajustes em seu treino que pode torná-lo muito 
mais eficiente para que assim os resultados de meses sejam sentidos em semanas. 

Está pronto? Então, vamos ao que lhe interessa! 



TREINO INSANO:
comece hoje

mesmo

É importante deixar claro que o que contém nesse 
e-book são apenas dicas do que você pode colocar 
em prática para alcançar o shape ideal em poucas 
semanas. Então, caso você tenha um personal       
trainee exclusivo, converse com ele sobre essas    
possibilidades que te apresentei e veja o que é 
válido colocar em prática a partir do treino de hoje. 
(Se o de hoje já está pago, tudo bem dar início a 
partir do treino de amanhã)

Caso não tenha um personal ou educador físico 
para te ajudar nisso, tudo bem, basta você ir                
inserindo essas dicas aos poucos no seu cotidiano. 
Até para ir sentindo os efeitos, entendendo quais 
são seus limites e etc. Isso porque, não conhecemos 
o seu peso, sua massa corporal e a sua realidade.



TREINO INSANO: comece hoje mesmo

Algumas das dicas que estão aqui, você pode até já conter em seu treino diário. Nesse caso, intensifique 
esses exercícios e séries e faça-os corretamente. Acredite, seu corpo quer ser testado, ele tem sede de 
grandes desafios, gosta de chegar no limite. Porém, você precisa fazer isso da maneira correta.

Se frequenta a academia diariamente, é possível presenciar vários alunos executando exercícios de         
maneira incorreta, seja por não ter conhecimento ou somente para 'terminar mais rápido'. Quando você 
não sabe como colocar em prática um exercício, vale muito a pena dar uma pesquisada rápida na internet 
ou questionar algum dos instrutores da academia (caso tenha). 

Isso porque, quando você faz um exercício de maneira incorreta, além de estar perdendo tempo, já que 
você terá um total de 0 resultados com ele, corre o risco de se machucar. E aí, a dor do dia seguinte, não 
será dores de resultado, mas sim de um 'mal jeito' ou lesão.

Então, é importante se preocupar com três quesitos:

Amplitude correta

Postura adequada

Cadência dos exercícios

Agora que você já absorveu as nossas dicas, vamos nos aprofundas nas características de cada biotipo 
para que seja possível identificar o seu e, posteriormente, aprender novos exercícios que sejam                     
importantes para os seus objetivos. 



TREINO INSANO: comece hoje mesmo

Ectomorfo - Sabe aquele tipo de pessoa que come muito e não engorda? Pois é, esse é o perfil             
endomorfo. Que basicamente é a pessoa que possuem pernas e braços longos, quadril estreito e uma 
expressão de magreza. Uma das principais características é o fato de ter um metabolismo que trabalha 
muito rápido e, por isso, a gordura é eliminada na mesma velocidade na qual é consumida.

Endomorfo - Esses são os opostos do apresentado anteriormente. São o tipo de pessoa que come e 
transforma todas as calorias ingeridas em gordura em um curto período de tempo. Ou seja, tem um      
metabolismo lento e uma grande facilidade em ganhar peso. De braços e pernas curtas, cintura e quadris 
arredondados e com uma dificuldade gigantesca de perder peso ou definir os músculos.

Mesomorfo - Esse último, é o que está no meio tempo. Não é tão magro e nem o oposto. Se você tem 
esse perfil, se considere sortudo(a). Poucas são as pessoas que possuem esse biotipo. Isso porque, trata-se 
de pessoas que têm facilidade em ganhar massa magra e perder peso.

Já sabe qual é o seu shape? Agora, basta definir os seus objetivos: perda de peso, ganho de massa magra 
ou definição muscular. Separamos 5 exercícios para cada um destes objetivos para te ajudar nos próximos 
passos.



5 EXERCÍCIOS EFETIVOS
PARA A PERDA DE PESO



5 exercícios efetivos para a perda de peso

Para quem tem como objetivo a perda de peso, o mais indicado são exercícios aeróbicos. Ou seja, você 
pode praticá-los na academia ou em qualquer outro lugar no qual se sinta confortável. O que não pode 
é perder o foco. Aqui, vamos mostrar os 5 exercícios mais intensos para que você comece a sentir os 
efeitos na balança.

Burpee com polichinelo 

Com as mãos no chão, mantenha o corpo ereto e os pés levemente afastados. Posteriormente, realize 
um agachamento e um rápido movimento de ‘explosão’ para trás. Execute um polichinelo. Repita 
colocando as mãos no solo durante 20’’. Descanse 10 minutos e repita 4x. 

Frog adaptado

Esse basicamente é você fazer a posição do sapo com uma perna só. Portanto, coloque as mãos no 
chão e estique às duas pernas. Depois, pise o pé direito na frente, a posição ideal desta pisada é com o 
joelho no rumo dos ombros. Feito o movimento? Estique o pé direito e pise com o esquerdo na frente. 
Aumente o ritmo e execute também por 20’’. Descanse 10 minutos e repita 4x. 

Kettlebell Swing

Para fazer o HIIT do Kettlebell é necessário ter o equipamento. Com as pernas abertas e os pés              
afastados e segurando o equipamento com às duas mãos, é necessário fazer o movimento de sobe e 
desce. Levando o Kettlebell para trás das pernas e até o rumo do abdômen. Faça o quanto o seu corpo 
conseguir. Descanse por 15 a 20 segundos e complete 3 séries dessa.



5 exercícios efetivos para a perda de peso

Corrida alpinista 

A lógica é a mesma, você precisa correr, porém, desta vez como se estivesse escalando uma montanha. 
Coloque as mãos no solo e faça o movimento com os pés rapidamente. Repita isso por 20’’. Intercale 
com 10’’ de corrida parada e repita 3x. Depois de um terminado tempo, é possível intercalar a corrida 
alpinista com o burpee. 

V-Sit alternado

Esse também é bastante intenso, veja só! Deite-se no solo e leve a mão direito até o pé esquerdo. A mão 
precisa levantar e a perna também, elas se encontram no ápice do movimento. Pratique por 45” e     
descanse 15”. Repita de 2 a 3 séries.



DICAS + EXERCÍCIOS
para ganho de

massa muscular

Antes de ler este capítulo, provavelmente, você 
ficou com uma pulga atrás da orelha: “Quais são 
os exercícios específicos para ganho de massa 
muscular?”. Na verdade, como todos sabem, o 
ganho de massa muscular está muito mais 
ligada a sua alimentação e suplementação do 
que realmente aos exercícios físicos que coloca 
em prática diariamente em seu treino. 

Porém, não adianta nada ter uma dieta                
balanceada e rica em proteínas, se toda a massa 
que você está consumindo não está sendo         
definida da maneira correta ou simplesmente 
não está se tornando músculo. Assim, de nada 
adianta todo o seu esforço!

Portanto, separamos algumas dicas de                 
alimentação e suplementação para que você 
possa ganhar massa muscular.



DICAS + EXERCÍCIOS para ganho de
massa muscular

Existem algumas dicas básicas como: realizar todas as refeições, consumir mais calorias do que você gasta 
no seu dia a dia, beber bastante líquido (de preferência, água), priorizar as frutas e evitar o açúcar,              
consumir mais proteína e etc. Porém, queremos te trazer informações um pouco mais relevantes. Vamos 
a elas:

Você pode (e deve) ingerir proteína a qualquer hora do dia, independente se antes ou após do treino.     
Pesquisas foram realizadas e isso não interfere diretamente no resultado final;

É necessário ingerir 2 gramas de proteína para cada quilo de massa magra que possua. Pese e depois 
faça o cálculo para encontrar a quantidade correta que você deve acrescentar em sua dieta;

A fonte de origem da proteína (desde que seja magro) também não interfere diretamente nos              
resultados. Por isso, boa parte das pessoas que treinam, vive com um copo de shake ou Whey do lado. Isso 
porque, é uma boa fonte de consumo e pode facilitar sua rotina, uma vez que você pode carregar para 
onde for e não existem muitos passos para o seu preparo;

Evite ao máximo o consumo de carboidratos. Porém, como isso é uma tarefa difícil já que existem 
muitos alimentos que possuem essa característica, sempre que não houver possibilidades, opte por        
carboidratos de baixo índice glicêmico.



DICAS + EXERCÍCIOS para ganho de
massa muscular

Agora, vamos aos exercícios que você deve conciliar junto a alimentação para atingir este objetivo. É im-
portante lembrar que os exercícios que poder gerar maior resultado para o ganho de massa muscular é a 
própria musculação - isso não tem como negar. Só que é necessário que você intercale a musculação para 
diferentes partes do corpo, como: peitoral, bíceps, tríceps e costas.  
Para cada um destes existem os mais indicados e de alta intensidade, que são:

Peitoral - Supino reto, supino inclinado, cross over, pec fly (ou crucifixo) e flexão de braço;

Bíceps - Rosca 21 barra reta, martelo, alternado, concentrado, rosca na polia e rosca scott na máquina;

Tríceps - Barra reta, corda, francês, halter sobre a cabeça e supino fechado;

Costas - Remada baixa, remada curvada, polia puxada romana e polia puxada supinada. 

Um detalhe importante nesse tópico é que o aumento de carga progressiva é fundamental. Determine 
um intervalo de tempo de 2 a 3 dias ou a cada uma semana para que você progrida com os exercícios. 
Como foi dito no início deste e-book, manter o mesmo ritmo fará com que seu corpo se acostume e entre 
em homeostase. 



5 EXERCÍCIOS EFETIVOS
PARA DEFINIÇÃO DO MÚSCULO



5 exercícios efetivos para definição do músculo

Já para quem deseja ter os músculos definidos é importante aliar exercícios aeróbicos (que queimam 
gordura) com exercícios que exigem força. Esse talvez seja um dos objetivos mais difíceis de ser             
alcançado, por conta do alto nível de exigência dos exercícios. Porém, a partir do momento que você 
der os primeiros passos, seu corpo cria memória muscular e mesmo que você dê uma pausa nos       
treinos, os músculos continuam existindo, mesmo que não estejam em evidência. Vejamos os                     
5 exercícios que selecionamos para você:

Russian Twist 

Você senta no chão, estende os joelhos, fazendo o movimento com as mãos de uma lado para o outro. 
Se você tiver dificuldade de manter os joelhos estendidos, flexiona o joelho para que seja mais fácil 
manter a constância durante os 45”. Descanse por de 20” a 30” e repita mais 2 séries. 

ABS pé elevado

Nesse, você deita no solo, eleva as pernas para o alto (deixando-as grudadas) e faça o movimento de 
tocar as mãos em seus pés e retornar as costas no solo. Pode parecer um exercício fácil de primeira, 
porém, mantê-lo durante 45” pode torná-lo bem cansativo. Ao terminar, descanse por 20” a 30” e repita 
mais 2 séries deste mesmo exercício. 

ABS estica e puxa

Como o nome é bastante semelhante, a premissa é basicamente a mesma. Você estica as suas pernas 
o máximo que conseguir (com elas estendidas) e puxe até o peitoral. Tome cuidado no momento de 
esticar, para que você não coloque os pés/pernas no chão. A respiração também precisa ser                     
sincronizada para que o cansaço apareça tão rápido. Pratique por 45”, com o mesmo tempo de           
descanso e repita mais 2 séries. 



5 exercícios efetivos para definição do músculo

Sprawl  

O princípio do sprawl é o seguinte: mantenha as pernas bem abertas, coloque as mãos no chão, jogue 
as pernas para trás, volta e sobe. É uma sequência que precisa ser executada rapidamente para que os 
efeitos possam surgir. Memorize os passos e ligue o cronômetro por 45”. Descanse 20” a 30” e repita 
mais 2 séries.

Barra paralela

Aqui, você precisará necessariamente de uma barra, podendo ser uma barra simples, porém, reta.          
A explicação para utilização da barra reta é que você será obrigado a fazer uma rotação interna do 
braço, que tornará o exercício mais eficaz. Pegue a barra na largura do ombro. Você tem que se inclinar 
em cima da barra para que seja possível isolar a posição do peitoral inferior e não exigir tanto do tripses. 
Faça o movimento de sobe e desce em uma repetição de 10 a 12x. Repita 3 séries deste mesmo           
exercício. 



Esse não
é um treino

convencional!

Os exercícios que foram apresentados neste e-book, 
como o próprio nome propõe, são bastante insanos. 
- especialmente para pessoas que não têm um   
condicionamento físico tão bom. 

Porém, é necessário que tenha 100% de empenho e 
entrega em todos eles, mesmo que pareça             
cansativo. Isso porque, se houver um bom                  
desempenho, especialmente no final do treino, o 
seu corpo continuará treinando mesmo enquanto 
você estiver descansando. Ou seja, seu corpo não 
para!

Então, quando estiver próximo de terminar, dá um 
gás, vai com força total, aguenta firme os últimos 
minutos porque ele é muito importante...



Esse não é um treino
convencional!
Citamos para a perda de peso o exercício de Kettlebell, só para você ter uma ideia, uma HIIT usando    
kettlebells e executados da maneira correta pode fazer seu corpo queimar calorias pelas próximas 36 
horas. Isso fará com que seus objetivos sejam atingidos em um menor tempo. O que seria simplesmente 
perfeito, não é mesmo?

A dica é: independente se você é iniciante ou se você já está em um nível avançado, é possível cumprir 
com todos os exercícios insanos que propomos. O que vai mudar é o ritmo que você colocará eles em    
prática. Se tem um treino muito mais tranquilo atualmente, vá encaixando esses novos exercícios aos 
poucos, um por dia, um por semana… conheça seus limites e saiba tomar essa decisão!

Agora, se você já é nível hard e pega pesado na academia, acredito que você irá tirar de letra e,                      
provavelmente, obterá os resultados desejados em um tempo surpreendente (realmente).



Conclusões finais!

Você tem a faca e o queijo na mão para se tornar 
um monstro através destes treinos que são        
insanos, mas achamos válido acrescentar             
algumas informações… 

A periodicidade com que você pratica os           
exercícios são muito importantes. O ideal é que 
você frequente a academia de 3 a 5 vezes por 
semana, mas os amantes mesmo dos                      
resultados, batem carteirinha todos os dias.

Infelizmente, não existe um treino milagroso. 
Você vai precisar suar muito para atingir seus    
objetivos corporais e isso, na maioria das vezes, 
leva bastante tempo, exige dedicação e             
empenho. Além de tudo isso, fique de olho em 
seus treinos, a cada 4 ou 5 semanas verifique 
como você pode melhorar, quais exercícios      
precisam continuar em seu treino, quais podem 
ser retirados (pois não estão fazendo o efeito que 
deveria), quais precisam aumentar a carga ou o 
nível de exigência e assim por diante! 
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