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QUEM É

ALDO PAREDES?
Aldo é Personal Trainer que está envolvido
com a área fitness há mais de 20 anos,
desde a sexta série. Nesse período, Aldo não
se importava muito com outros esportes. Só
queria saber de treinar!
Ao longo do tempo, a paixão pelo
conhecimento e determinação em ajudar as
pessoas que compartilham esse sentimento
com ele o fizeram fundar a Iron University.
A Iron University é uma academia totalmente
voltada aos treinos sérios e pessoas que

realmente querem levar evolução aos seus
físicos.
Ao longo dos anos, Aldo pode ser treinado
e trabalhar junto com os maiores treinadores
do Planeta - como Charles Glass, Dorian
Yates, Ben Pakulski e Chris Cormier.
A maior meta de Aldo é sempre aprender
mais sobre treinamento, sempre procurando
novos
conhecimentos
em
outras
modalidades. Ele entende que sempre
existe a possibilidade de aprender algo nas
diferentes filosofias de treino de diferentes
esportes.

O TREINO:

CONCEITOS
Em alguns momentos, treinar em uma academia acaba sendo impossível. Por isso
temos que fazer o melhor com as possibilidades que temos.
Ganhar massa muscular e evoluir drasticamente o seu físico será um pouco difícil em
uma situação na qual você treina com o peso do corpo e sem muitos equipamentos.
Mas a boa notícia é que é possível manter a massa que temos e até queimar
gordura com treinos mais básicos, como esse, feitos em casa. Como não teremos
equipamentos à disposição como máquinas, barras e halteres e portanto, não
poderemos utilizar cargas mais elevadas, a estratégia aqui será realizar um treino
com intervalos baixíssimos para que a fadiga vá se acumulando, mesmo quando
estamos realizando os exercícios com bem menos carga que o usual.
Mas não se engane, mesmo em um treino aparentemente mais simples, muitos
conceitos científicos de treinamento, comprovados ao longo dos anos, serão
empregados.

SÉRIES COMBINADAS
Séries combinadas são quando realizamos
dois exercícios sem intervalo entre eles. Isso
por si só já prolonga a série e dobra o tempo
sob tensão ao qual o músculo é normalmente
exposto.
E nesse treino, teremos séries combinadas
elevadas ao máximo - pois não existirá quase
nenhum descanso. Nada. Zero segundos.
São duas rodadas por grupo de exercícios

com intervalos de 10-15 segundos entre os
grupos de exercícios.
Utilizamos
esse
princípio,
exercícios
combinados sem nenhum intervalo para
forçar o nosso corpo a recrutar e estimular
todas as fibras possíveis, desde aquelas
que são mais fortes até aquelas que são
mais resistentes à fadiga - mesmo quando
utilizamos cargas mais leves.

E S T Í M U L O S M E TA B Ó L I C O S
Também tivemos intervalos extremamente
curtos - chegando a enlouquecedores
10 segundos em alguns exercícios, 30
segundos em outros. Ou seja, intervalos
curto para manter a intensidade alta e gerar
um grande acúmulo de lactato e metabólitos.
Isso tudo contribui de forma extensiva para
um estímulo hipertrófico metabólico muito
forte.

Além disso, a fadiga localiza e a percepção
de esforço gerada por esse acúmulo de
metabólitos força o sistema neuromuscular
a recrutar ainda mais fibras para que você
possa completar a série.
Essa é a base desse treino e isso não será
fácil. Mas a cada série, a sua tolerância à dor
vai aumentando e a cada treino você se sairá
melhor.

TREINO

O TREINO:

EXERCÍCIOS

AQUECIMENTO DINÂMICO
Neste primeiro grupo de exercícios, teremos agachamento com peso do corpo e flexão
de braços. Você irá realizar 30 segundos de Agachamento, sem nenhum intervalo, faça 30
segundos de flexão. Sem intervalo, repita essa sequência mais uma vez.
Depois disso, descanse 10 ou 15 segundos e siga para o próximo grupo de exercícios.

TREINO
AGACHAMENTO PESO
DO CORPO
Posicione os pés com uma distância entre um e outro que seja igual à largura de seus ombros.
Aponte as pontas levemente para fora. Jogue levemente o quadril para trás e Agache como se
fosse sentar em um banquinho.
Quando suas coxas estiverem paralelas com o chão, suba.

FLEXÃO DE BRAÇO
Deite-se no chão, de barriga para baixo. Apoie as mãos no chão, abaixo dos ombros
e afastadas em uma largura um pouco maior do que a dos ombros. Estique os cotovelos,
subindo o corpo todo de uma vez.
Mantenha as costas retas, alinhadas com o tronco; Flexione os cotovelos e retorne quase à
posição inicial, sem encostar o corpo no chão. Faça uma breve pausa e repita o movimento.
Durante a execução do movimento, somente as mãos e pés deverão ter contato com o solo.

TREINO

GRUPO 2
Esse grupo de exercícios conta com agachamento saltando seguidos de walking outs.
A dinâmica é a mesma: faça 30 segundos de agachamento saltando, seguidos sem intervalo
de walk outs. Faça mais 30 segundos de agachamento saltando e walk outs - descanse 15
segundos e parta para o próximo grupo de exercícios!

A G A C H A M E N T O S A LTA N D O
Posicione os pés com uma distância
entre um e outro que seja igual à largura
de seus ombros. Aponte as pontas
levemente para fora. Jogue levemente
o quadril para trás e Agache como se
fosse sentar em um banquinho.
Quando suas coxas estiverem paralelas
com o chão, pule para cima com a
maior velocidade e explosão possíveis.
Ao aterrissar, já inicie a próxima
repetição do agachamento.

WA L K O U T S
Em pé, se incline para frente como se fosse tocar as pontas dos dedos dos pés e apoie
suas mãos no chão. Não se preocupe se você não for muito flexível, você pode flexionar um
pouquinho os joelhos aqui.
Quando suas mãos estiverem apoiadas no chão, comece a dar “passos” com elas como se
estivesse as levando para longe dos seus pés. Conforme você vai dando os passos com as
mãos, tente manter seu abdômen contraído.
Quando você chegar em uma posição que lembra a posição final de uma flexão de braços
- tronco reto, joelhos esticados e braços estendidos na altura dos ombros, comece a dar os
“passos” para trás até ficar de pé novamente.

GRUPO 3
O próximo grupo é um dos mais brutais desse treino. Dessa vez teremos 3 exercícios
agrupados e sem descanso entre eles. Repita a sequência duas vezes, descanse 15
segundos e vá para o grupo final.

PRANCHA E FLEXÃO
Esse é um dos exercícios mais difíceis e que vai demandar muita concentração e energia.
Comece o exercício em uma posição de prancha abdominal. Pernas esticadas, tronco e costas
retas e antebraços apoiados no chão (mãos e cotovelos no chão). A distância entre uma mão e
outra deve ser um pouco maior que a largura da largura dos ombros.
A primeira etapa é entrar em uma posição final de flexão de braços, esticando os cotovelos e
deixando apenas suas apoiadas no chão.
Agora, faça dobre os cotovelos, fazendo uma flexão de braços até tocar o peito no chão.
Estique os braços e retorne à posição de prancha.
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A F U N D O C O M S A LT O
Nesse movimento, realize um afundo e no final de cada repetição, dê um pequeno salto de
alguns centímetros apenas com a perna da frente. Realize 15 segundos com a perna esquerda
na frente e 15 segundos com a perna direita na frente.
A distância dos pés deveria ser a mesma distância da largura de seus ombros. Dê um passo
largo à frente. Firme bem o pé que foi à frente no chão. O calcanhar do pé que ficou atrás vai se
levantar levemente, conforme a sua perna da frente avança.
Flexione os dois joelhos e leve o seu joelho de trás na direção do chão. Pare de descer quando
seu joelho da perna de trás estiver bem próximo ao chão. Não deixe esse joelho tocar o
chão. Usando a força da perna que está à frente, empurre o chão para baixo, se levantando e
estendendo os dois joelhos.
Quando os joelhos estiverem quase totalmente estendidos, dê um pequeno pulinho, retirando
do chão apenas o pé da perna que está na frente. Evite inclinar demais o tronco nesse
movimento.

PRANCHA ABDOMINAL
Esse é fácil! É uma prancha de abdominais em isometria.
Pernas esticadas, tronco e costas retas e antebraços apoiados no chão (mãos e cotovelos no
chão). A distância entre uma mão e outra deve ser um pouco maior que a largura da largura
dos ombros.
Lute para manter seu quadril na posição alinhada com tronco e pernas. Não deixe o quadril
cair, nem o levante muito. Se esforce para contrair os abdominais e glúteos o tempo todo.

GRUPO 3
A essa altura, você já imagina. Dois exercícios, sem intervalo, realizar a sequência duas
vezes! Força, está no fim!

BURPEES
Comece com os pés próximos um do outro. Não precisam estar colados, apenas bem
próximos. Faça o agachamento, como já indicado acima. Suba explosivamente e salte.
Durante o salto, separe os pés para que você aterrisse em uma posição de agachamento com
as pernas bem separadas ( um pouco mais que a largura dos ombros).
Faça o agachamento com os pés separados. Suba explosivamente e salte. Durante o salto,
volte a juntar os pés.

I N X O U T S Q U AT S
Comece em uma posição inicial de agachamento com os pés separados na largura dos
ombros. Comece o movimento abaixando suas mãos e as apoiando no chão, logo à sua frente,
de modo que elas estejam quase entre seus pés.
Com seu peso apoiado nas suas mãos, deu um pequeno salto, jogando seus pés para trás
para alcançar uma posição de flexão de braço.
Faça a flexão de braço. Pule, jogando seus joelhos para frente para voltar à posição inicial.
Pule explosivamente, jogando seus braços para cima.
Assim que você aterrissar, repita o movimento.

S U P L E M E N TA Ç Ã O

SUPLEMENTAÇÃO

PESADA

PARA UM TREINO

PESADO

Um treino intenso como esse exige muito de vários sistemas de nosso corpo: Sistema muscular,
sistema nervoso, sistemas imunológico e sistema endócrino.
Para sermos capazes de realizar um treino no qual precisamos dispor de tanta energia e
intensidade em um curto período de tempo, precisamos estar 100% preparados e dar ao nosso
corpo nutrientes para que ele tenha condições de se recuperar adequadamente, além de
otimizar a resposta de treinamento.
Em um período no qual você não tem acesso a uma academia, os treinos ficam um pouco
limitados e por isso precisamos ter toda atenção possível com os detalhes que deverão fazer a
diferença.
É aí que entra a necessidade de uma suplementação à altura dos treinos que você realiza, à
altura dos resultados que você espera.

INTRA-TREINO
Os suplementos pré-treino vão garantir que tenhamos, energia, foco e pumps durante o treino. Outro
papel importante é aprimorar a entrega de nutrientes durante o treino. Mas para que isso aconteça,
precisamos ter nutrientes premium, de altíssima qualidade e pureza disponíveis.
A suplementação intra treino é muito importante e cumpre uma série de funções que irão potencializar
de maneira extrema seus resultados:

- Manter a Musculatura Hidratada
- Prover Nutrientes básicos para construção muscular
- Manter a Intensidade do Treino Elevada
- Acelerar drasticamente a recuperação muscular
Por isso, quem procura alta performance e resultados acelerados, sempre usa em seu drink intra treino
uma combinação de Dr FEAAR e ATP Force.

DR FEAAR

Durante o treino, as células musculares estão
aptas a captar nutrientes como Aminoácidos,
glicose, creatina etc com muito mais facilidade,
já que eles não precisam da insulina para
transportar tudo isso para dentro da célula
nesse momento.
Ou seja, todos os nutrientes pré-digeridos ou
simples que chegarem nas células durante o
treino serão totalmente absorvidos.
O período do treino é o mais propício para a
ingestão de nutrientes como aminoácidos
essenciais e creatina, por exemplo. É um
momento único em nosso dia onde a absorção
está absurdamente otimizada.
Altas
concentrações
de
aminoácidos
essenciais presentes no músculo durante o
treino são responsáveis por trazer benefícios
fundamentais para quem treina seriamente e
busca os melhores resultados:

Benefícios do DR FEEAR:
Aumento na síntese proteica
Suporte de Aminoácidos para que ocorra
a síntese proteica
Recuperação Muscular acelerada
Inibição da quebra de proteína muscular
(catabolismo) para gerar combustível
para os treinos.

Dr FEAAR é um suplemento com os 9
Aminoácidos essenciais, incluindo os 3 BCAAs
( em uma proporção de 4:1:1).
O Dr FEAAR apresenta um blend Premium de
BCAAs na proporção de 4:1:1 - 4 partes de
leucina para uma de Valina e uma de Isoleucina.
É o dobro de Leucina, o que torna esse blend
ainda mais anabólico e diferenciado.
DR FEAAR fornece 10 grs de aminos
essenciais por dose, disponibilizado 4.7 grs da
altamente anabólica Leucina.
Não basta usar um produto com os 9
Aminoácidos essenciais, é preciso consumir
a quantidade ideal. Por isso preparamos uma
dose com 10 grs desses aminoácidos em uma
proporção que otimiza a síntese proteica e
recuperação muscular.
DR FEAAR tem uma matriz de Hidratação
e eletrólitos exclusiva que vai permitir que
seus músculos se mantenham hidratados
ao longo do treino. A matriz de eletrólitos
também é muito importante , pois regulam
processos importantes como a intensidade
das contrações musculares.
Um músculo hidratado funciona melhor e tem
um pump maior, as reações de síntese proteica
são mais efetivas, a sinalização hormonal
funciona melhor, os pumps são otimizados.

ATP FORCE
A creatina também é responsável por atuar na
hidratação muscular. Ainda mais se ela tiver
como companheira a Betaína. Esses são dois
nutrientes que trabalham em sinergia - um
amplifica o efeito do outro.

Outro ingrediente muito importante no
Shake Intra-treino é a creatina. Ela irá atuar
na produção e ressíntese de ATP, que irá te
gerar energia rápida durante o treino e séries.
Você poderá levantar mais peso, realizar mais
repetições e treinar por mais tempo.
Ter estoques elevados de creatina na
musculatura acaba sendo ainda mais
importante em treinos super intensos, como
esse com o peso do corpo.

A betaína e cretina se acumulam dentro
das células musculares para protegê-las do
stress – seja ele treino, desidratação etc. Ela
ajuda a manter o volume e função celulares
mesmo durante períodos de desidratação ou
temperaturas extremas. Ela atua em sinergia
com eletrólitos para manter um balanço
hídrico celular positivo e proteger as células da
degradação.
ATP Force, da Dragon Pharma, combina doses
perfeitas de creatina e betaína para que seus
treinos atinjam a máxima intensidade.
ATP Force é outro produto que deve estar
presente nos seus shakes Intra-treino para que
você possa ter o máximo de resultados.
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