
Os melhores alimentos para quem faz musculação 
 
Uma dúvida muito comum dos praticantes de musculação está relacionada a alimentação 
ideal para otimização de resultados. Aqui você vai retirar dúvidas e receber dicas sobre o 
tema! 
 

1. Ovos 

 
 
O primeiro alimento indicado para os praticantes da musculação é o ovo, por se tratar de 
um alimento muito completo e rico em proteínas que é a principal fonte de construção de 
tecidos musculares. 
 
O ovo ainda conta com uma boa gama de vitaminas, entre elas A, D, E e B12. Essas 
vitaminas são muito importantes para a pele, evitando o surgimento de estrias devido a 
necessidade da pele em se “esticar” para dar lugar a músculo cada vez maiores e também 
para o fortalecimento dos ossos que precisarão suportar cargas maiores e servir de 
estrutura para nossa estrutura muscular. 
 



2. Frango 

 
O frango também não poderia estar de fora desta lista, estamos falando de uma fonte 
poderosa de proteínas. A cada 100 gramas de frango, estamos ingerindo cerca de 30 
gramas de proteínas. 
 
Além da boa dose protéica o frango é um alimento versátil e que pode ser preparado de 
diversas formas e combinações diferentes. 
 

3. Batata Doce 

 
Outro alimento famoso no mundo das academias é a batata doce e esse sucesso não vem 
por acaso. A batata doce é fonte de carboidratos que garantem a energia necessária para a 
prática dos exercícios físicos e são um importante combustível para o ganho de massa 
muscular. 
 
A batata doce ainda contribui para a regulagem dos níveis de colesterol e é considerada um 
alimento muito saboroso. 
 



4. Queijo Cottage 

 
Alimentos derivados do leite são ricos em proteína, porém é preciso ter cuidado com a sua 
quantidade de gordura. Por esse motivo o queijo mais indicado para os praticantes de 
musculação é o Queijo Cottage. Isso devido a ser a opção com melhor relação entre 
gordura e proteínas.  O Cottage possui pouca gordura se comparado a outras variedades 
de queijo, porém mantém bons níveis de proteínas. 
 

5. Quinoa 

 
A quinoa é considerado o mais completo alimento de origem vegetal, apesar de seu 
pequeno tamanho ele é bem completo em termos de nutrientes. 
 
A quinoa é uma excelente fonte de carboidratos de baixo teor glicêmico, o que quer dizer 
que um percentual pequeno dos seus carboidratos é transformada em açúcar. 
 
É ainda rica em proteínas, a cada 100 gramas de quinoa, cerca de 15 gramas são 
proteínas. 
 
A quinoa também é fonte de vitaminas e aminoácidos, entre eles a lisina que é fundamental 
para construção e recuperação muscular. 



 

6. Banana 

 
A banana é uma fruta muito saborosa, com preço acessível e repleta de benefícios que a 
tornam uma das frutas mais consumidas pelos marombeiros de plantão. 
 
A banana é um alimento fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico que garantem a 
energia necessária para os treinos, além de saciar muito bem a fome. 
 
Outro benefício incrível da banana é a sua capacidade de evitar o surgimento de câimbras. 
Essa característica está ligada ao fato da banana ser rica em potássio, mineral presente em 
nossa musculatura e que é muito importante na execução dos movimentos. 
 

7.Espinafre 

 
E você que era fã do Popeye, com certeza vai lembrar: Qual era o alimento que o fazia forte 
e musculoso? Sim o espinafre e há um pouco de verdade por trás do desenho animado. 
 
O espinafre é rico em uma substância chamada octacosanol que auxilia na captação do 
oxigênio necessário para o desenvolvimento muscular. 
 



8.Oleaginosas 

 
O grupo das oleaginosas inclui castanhas, amêndoas, nozes e avelã. Estas sementes são 
conhecidas fontes de carboidratos e principalmente proteínas e são excelentes opções 
quando o objetivo é o ganho de massa muscular. 
 

9. Salmão 

 
O salmão é uma excelente fonte de nutrientes, dentre eles vitaminas, cálcio, ferro, potássio 
e proteínas. Além do ômega 3 que possuem ação antioxidante e antiinflamatória, auxiliando 
na recuperação muscular pós treino. 
 

10. Água 

 



A água e por que não falarmos da água? Pode parecer estranho afinal a água não é fonte 
de carboidratos ou proteínas, não é mesmo? 
 
O motivo da água está presente nesta lista é a nossa composição corporal. Cerca de 70% 
do nosso corpo é composto por água, sendo ela extremamente necessária e importante 
para um bom desenvolvimento de nossos tecidos musculares. 
 
Bom, nesse texto trouxemos para você alguns dos alimentos mais importantes e efetivos 
para quem pratica musculação e deseja ter bons ganhos. 
 

11. Iogurte Natural 

 
O iogurte natural é mais um dos alimentos derivados do leite, entre os seus benefícios está 
a boa quantidade de proteínas, variedade de vitaminas importantes para o organismo e 
para a recuperação muscular. 
 

12.Carne Vermelha 

 
Quando pensamos em matéria de proteína, logo lembramos do frango, mais utilizado para 
este fim por possuir um índice menor de gorduras. Porém a carne vermelha não pode ser 
esquecida por também se tratar de uma excelente fonte de proteínas e também de 
aminoácidos necessários para a construção e manutenção muscular. 
 
O ideal no caso da carne vermelha é a opção por cortes da carne, mais magros e portanto 
com menor quantidade de gordura. 
 



13. Whey Protein 

 
E porque não falarmos do Whey Protein? Este suplemento é conhecido por ser fonte de 
proteínas, mas também de outras substâncias como os aminoácidos da cadeia ramificada 
leucina, isoleucina e valina. 
 
A principal função deste suplemento é complementar os níveis proteicos no organismo, 
auxiliando no crescimento muscular. 
 

14. Amendoim 

 
Muito utilizado atualmente na forma de pasta, o amendoim é um alimento saboroso,rico em 
proteínas e um excelente hipercalórico. Como dica recomendamos a utilização da pasta de 
amendoim para substituir alimentos gordurosos como por exemplo a manteiga. 
 

15. Pão Integral 

 



Depois do treino bate aquele esgotamento não é? Afinal toda a nossa força é empregada na 
prática dos exercícios de alta intensidade. Sendo assim, um alimento super indicado para 
os praticantes da musculação é o pão ou outras massas integrais que são excelentes fontes 
de carboidratos para reposição energética de nosso organismo. 
 
Então, conhecemos aqui algumas das melhores opções em termos de alimentos para 
praticantes de musculação. Uma dieta rica nestes alimentos é uma excelente forma de 
otimizar resultados. 


