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Introdução 

 Em busca de evoluir significativamente seus físicos, muitas pessoas 

contratam Personal Trainers para montar seus treinos personalizados e assim 

otimizar os resultados de seus esforços. 

 Infelizmente, essa é uma solução que, para muitos, é financeiramente 

inviável tendo em vista o alto valor desta mão de obra especializada. Eles se 

veem então, obrigados a pesquisar e estudar para adquirir o conhecimento 

necessário para estruturar seu treinamento a fim de alcançar os seus objetivos 

tão sonhados. 

 Pesquisando um pouco sobre o assunto, já começam a perceber duas 

coisas: 

 Primeiro, treinamento desportivo, principalmente treinamento de força 

visando performance é um assunto bastante complexo. 

 Segundo, há informações desencontradas e, às vezes até conflitantes, 

pela internet afora. 

 Então essas pessoas se veem perdidas e com seus sonhos cada vez 

ficando mais distante delas. 

 Para ajudar essas pessoas, eu, Fábio Rocamora, fundador da FBR 

FITNESS e idealizador do PROJETO KING SIZE, resolvi criar esta mini  

apostila 5 Passos  para  Montar Seu Treino. 

 Esta apostila te indica quais são os aspectos fundamentais na hora de 

você montar o seu treino. 

 Caso você deseje aprofundar o seu conhecimento na área do 

treinamento físico, fica aqui, desde já, o meu convite para adquirir o curso 

PROJETO KING SIZE:Treinamento Físico. 

 O PROJETO KING SIZE:Treinamento Físico se dedica a ensinar a você 

os fundamentos da musculação embasada nos estudos de biomecânica, 

cinesiologia, fisiologia e outras bases da ciência para que você saiba o porquê 

de fazer ou não determinadas  escolhas na hora  de elaborar um treino dentro 

de uma estratégia para atingir  um determinado objetivo. Saber o por quê e 
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como fazer é tão importante quanto saber o que fazer, pois desta forma você 

pode adaptar as estratégias da melhor formar que convir. 

 Estas bases e fundamentos são as diretrizes devem nortear a sua 

estratégia para atingir os seus objetivos. Ela é a elaboração do seu plano de 

ataque enquanto a parte prática é a execução do mesmo. 

 No curso PROJETO KING SIZE: Treinamento Físico encontram-se 

conceitos chaves como: Divisão de Grupos Musculares, Movimentos 

Articulares e Seus Músculos Motores Primários, Cálculo de Carga de Treino, 

Manifestações da Capacidade Física Força, etc. 

 Aproveite a sua mini apostila e comece já a montar seus treinos! 
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5 Passos para Montar o Treino 

 Aqui vou listar os cinco passos mais importantes para você montar seu 

treino totalmente personalizado.  

 A cada passo que for enumerado, farei um breve resumo apontando os 

aspectos e conceitos mais pertinentes para cada um deles. 

 Use esses passos como um guia. 

1º Passo - Escolher Seu Protocolo de Treino 
 

 Escolher seu protocolo de treino é a primeira coisa que você irá fazer. 

 A capacidade física, Força, é uma capacidade física complexa com três 

manifestações distintas: Força Máxima, Resistência de Força e Potência(Força 

Explosiva). 

 Quando você treina, você incrementa todas as três manifestações da 

Força, mas com uma maior ênfase em uma delas, dependendo do protocolo de 

treinamento que você escolheu. 

 Mas e a hipertrofia muscular? Onde se encaixa a hipertrofia muscular 

dentro desses protocolos de treinamento? 

 A hipertrofia muscular é um mecanismo de ganho de força, sendo assim, 

ocorrerá em qualquer um dos protocolos, desde que o treino seja bem 

estruturado e bem executado. 

 Porém, existe um protocolo que otimiza o ganho de massa muscular, o 

protocolo de hipertrofia muscular. Esse protocolo usa um número pré 

determinado de séries (calculados para cada pessoa) com um número de 

repetições que fica entre 8 e 12 repetições por série. 

 Embora o principal objetivo das pessoas que treinam musculação seja a 

hipertrofia muscular, é importante que se varie os protocolos de treinamento a 
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fim de que o corpo não se acostume e pare de responder aos estímulos. Esta 

estratégia de variação denomina-se periodização. 

2º Passo - Escolher Tipo de Treino 
 

 Depois de escolher o protocolo de treino que você utilizará você deve 

escolher o tipo de treinamento de acordo com o tipo de contração muscular. 

 Os tipos de treinamento de acordo com o tipo de contração muscular 

mais utilizados são: Isométrico, Isotônico, Isocinético e Balístico. 

 Se seu objetivo for hipertrofia ou diminuição de gordura corporal, você 

provavelmente utilizará o tipo Isotônico (treinamento dinâmico onde sempre se 

mantém a mesma tensão muscular), embora os tipos Isocinético e Balístico 

sejam extremamente eficientes dependendo da sua predominância de fibras ou 

fase da sua periodização. 

 

3º Passo - Cálculo das Cargas de Treino 
 

 Muitas pessoas confundem Carga de Treino com Sobrecarga. 

 Sobrecarga é o peso utilizado em cada exercício, enquanto, Carga de 

Treino é o produto de Intensidade por Volume de Treino. 

        

 Quando treinamos ficamos mais fracos, pelo desgaste que o treinamento 

intenso causou no corpo, ficamos mais fortes no descanso, onde ocorre o que 

chamamos de supercompensação. 

  Para que você continue evoluindo, as Cargas de Treino devem ser 

calculadas para estipular o intervalo entre as sessões de treino do mesmo 

músculo. 
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 Em alguns momentos de sua periodização você deve variar as cargas 

de treino para deixar seu corpo se recuperar ou estimula-lo a se adaptar e 

evoluir. 

 

4º Passo - Escolher Técnicas de Intensidade 
 

 Apesar do nome sugestivo, as técnicas de intensidade nem sempre 

aumentam apenas a intensidade, mas elas aumentam a Carga de Treino de 

uma forma geral. 

 Você deve optar por utilizar técnicas de intensidade ou não. 

 Algumas técnicas de intensidade são muito interessantes para alguns 

objetivos específicos como: Ganho de Força Máxima, aceleração de 

adaptações neurais, emagrecimento, hipertrofia e etc. 

 Algumas técnicas de intensidade mais conhecidas são: Drop-Sets, 

Repetições Forçadas, Repetições Parciais, Bi-Sets, etc. 

5º Passo - Recalcular As Cargas de Treino 
 

 Se você optou por utilizar as técnicas de intensidade, você terá que 

recalcular as Cargas de Treino. 

 Lembre-se que as técnicas de intensidade aumentam as Cargas de 

Treino, fazendo com que seja necessário recalculá-las, pois as novas cargas 

podem demandar um tempo maior de recuperação de uma sessão de 

treinamento para a outra. 
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Ficha de Treino 

   

 
 

 Treino: 
    

     Peitoral Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Supino Reto         

Supino Inclinado         

Supino Declinado         

Cross-Over         

Peck Deck         

Crucifixo         

Crucifixo Inclinado         

Paralelas         

Supino Reto c/ Halt.         

Supino Inclinado c/ Halt.         

Supino Declinado c/ Halt.         

Crucifixo c/ Cabos         

Crucifixo Inclinado c/ Cabos         

Supino Fechado         

Supino Fechado Inclinado         

Supino Fechado Declinado         

PullOver         
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Treino: 
    

     Costas Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Barra Fixa na Frente         

Barra Fixa Atrás         

Barra Fixa Fechada         

Pulley na Frente         

Pulley Atrás         

Pulley Fechado         

Crucifixo Inverso         

Crucifixo Inverso no Cabo         

PullDown         

Remada na Polia Baixa         

Remada Aberta         

Remada Curvada Aberta         

Remada Curvada Fechada         

Remada Unilateral         

Remada Unilateral no Cabo         

Hiper Extensão         

Good Morning         

     Treino: 
    

     Deltoides e Trapézio Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Desenvolvimento c/ Barra na Frente         

Desenvolvimento c/ Barra Atrás         

Desenvolvimento c/ Halt.         

Desenvolvimento no Smith         

Elevação Lateral         

Elevação Frontal         

Elevação Lateral Inclinada         

Elevação Lateral c/ Cabo na Frente         

Elevação Lateral c/ Cabo Atrás         

Elevação Frontal 45°         

Elevação Frontal c/ Cabo         

Elevação Lateral 45°         

Remada Alta         

Encolhimento com Barra         

Encolhimento com Halt.         
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Treino: 
    

     Bíceps e Antebraço Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Rosca Direta         

Rosca Simultânea         

Rosca Scott         

Rosca Scott Máquina         

Rosca Direta no Cabo         

Rosca 45°         

Rosca Hammer         

Rosca Alternada         

Rosca Concentrada         

Rosca Inversa         

Rosca Punho c/ Barra         

Rosca Punho Inversa com Barra         

Rosca Punho c/ Halt.         

Rosca Punho Inversa com Halt.         

     Treino: 
    

     Tríceps Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Triceps Testa         

Tríceps Banco         

Francês c/ Barra         

Francês c/ Halt.         

Tríceps Rosto         

Tríceps Pulley         

Tríceps Corda         

Tríceps Coice c/ Halt.         

Tríceps Coice c/ Cabo         

Tríceps Supinado         

Tríceps Supinado Unilateral         

Rosca Punho Inversa com Barra         

Rosca Punho com Halt.         

Rosca Punho Inversa com Halt.         
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Treino: 
    

     Coxas e Glúteos Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Agachamento Livre         

Agachamento no Smith         

Agachamento Hack         

Afundo Livre         

Afundo no Smith         

Avanço         

Cadeira Extensora         

Cadeira Flexora         

Mesa Flexora         

Flexão de Joelhos em Pé         

Stiff         

Leg Press         

Adução          

Abdução         

Agachamento Sumô         

Coice c/Caneleiras         

Coice no Cabo         

Extensão de Quadril no Cabo         

Extensão de Quadril c/ Caneleiras         

Elevação Pélvica         

Elevação Pélvica Unilateral         

Glúteos Máquina         

 
 

    Treino: 
    

     Panturrilhas e Tibial Anterior Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Flexão Plantar         

Flexão Plantar Máquina         

Flexão Plantar Donkey         

Flexão Plantar Sentado         

Flexão Plantar no Leg Press         

Dorso Flexão em Pé         

Dorso Flexão c/ Peso         
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Treino: 
    

     Abdominais Ordem Nº  de Séries Nº de Rep. Sobrecarga 

Abdominal Reto         

Abdominal Máquina         

Abdominal Reto na Bola         

Abdominal Cruzado         

Abdominal na Prancha         

Abdominal Cruzado na Prancha         

Abdominal Infra na Prancha         

Abdominal Infra na Barra         

Flexão Lateral da Coluna         

Abdominal Cruzado no Cross-Over         
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Conclusão 

 Esses são os 5 passos mais importantes para você montar o seu treino 

totalmente personalizado e otimizado para você. 

 Siga-os agora mesmo para montar seu treino! 

 Com certeza você terá resultados incríveis com seu treino totalmente 

personalizado! Surpreendendo você e todos a sua volta! 

 Em meus mais de10 anos de experiência como professor de 

musculação, personal trainer e preparador físico, eu já estruturei milhares de 

treinos utilizando esses 5 passos que eu acabei de ensinar a você. 

 Para fazê-los com maestria, eu estudei muito em universidades, livros, 

artigos científicos e muita vivência prática. 

 Agora, para saber boa parte do que eu sei, você tem duas opções: 

 

1 - Estudar onde eu estudei e viver o que eu vivi, gastando muito dinheiro e 

tempo para se aperfeiçoar, ou 

2 - Adquirindo o curso que eu desenvolvi para ensinar as pessoas a montar 

seus treinos totalmente personalizado e otimizado para elas, o PROJETO 

KING SIZE: Treinamento Físico, onde eu deixo tudo explicado e organizado 

para você, facilitando assim o entendimento e assimilação de todo o 

conhecimento necessário para que você monte com o máximo de eficiência um 

treino totalmente personalizado e otimizado para você. 

 

 Tenho certeza que você sabe qual é a opção mais inteligente e barata, 

não é mesmo? 

 Então acesse agora mesmo o site www.projetokingsize.com/cursos e 

adquira a sua cópia do curso PROJETO KING SIZE: Treinamento Físico. 

 Aproveite para conhecer também nossos outros cursos, como o curso 

PROJETO KING SIZE: Nutrição! 

 Um forte braço e sucesso! 

 Nos vemos na área de membros! 

 

http://www.projetokingsize.com/cursos
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Conforme a Lei 9.610/98, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação 

comercial sem a autorização prévia e expressa do autor (artigo 29). ® Todos os 

direitos reservados. Fábio Bittencourt Rocamora. 

 


