
TREINO ESCALADA EM CASA 

Olá a tod@s.  

Nesta altura em que todos temos que nos manter seguros já devem ter algumas saudades de ir à 

parede. A escalada é um desporto bastante completo e que trabalha praticamente o corpo todo. Por 

isso, estar bem preparado fisicamente pode fazer uma diferença enorme na hora de ir praticar no 

ginásio ou na rocha. Como nem todo o ganho corporal é obtido apenas durante a prática da modalidade 

em si deixo alguns exemplos de exercícios simples, que podem ser feitos em qualquer lugar, mas que 

dão um resultado enorme no aumento da força para que o seu desempenho na escalada seja ainda 

melhor. 

Espero que gostem e aproveitem!! 

 

1. LEVANTAMENTO DE CADEIRA 

Este é um exercício muito simples, que pode ser feito em qualquer lugar, para fortalecimento do 

antebraço.  

a) Deitar no chão ou em uma superfície rígida, com o peito para baixo de frente a uma cadeira 

b) Segurar as duas pernas da frente da cadeira com as mãos.  

c) Manter os cotovelos apoiados no chão e levantar a cadeira apenas com a força concentrada nos 

punhos e antebraço. 

Podem fazer o exercício de duas formas: 3 séries com repetições de 10-15 levantamentos ou 3 séries de 

isometria ( em que a cadeira é erguida apenas uma vez e mantida em suspensão até a exaustão). 

 

 

 

 

 

2. PRANCHA 

A prancha (conhecida também pelo termo em inglês plank) é um exercício para treinar a força isométrica e a 

resistência do abdômen e tronco. Este exercício abdominal exige muito da região lombar e dos braços do 

praticante. Dentre as variações existentes no exercício de prancha a mais comum é a de ficar com a barriga 

voltada para o chão com as pontas dos pés (que devem estar paralelos e levemente separados) e palmas das 

mãos apoiadas no solo e os braços esticados. 

Existe uma variação do exercício que é mais indicado para quem é iniciante, que é com o antebraço apoiado 

no chão afastados na largura do ombro e paralelos um ao outro. 

Procurem fazer cinco séries de 1 minuto de prancha separadas por 30 segundos de descanso entre elas. 



 
3. BALDE DE ARROZ 

Um excelente exercício para fortalecer os antebraços, além de prevenir as tendinites, é o uso de um balde 

cheio de arroz. 

Enfiar as duas mãos na vertical, abertas mas com os dedos juntos, até o arroz cobrir os pulsos. Quando as 

mãos estiverem totalmente imersas tentar fechá-las. 

Retirar as mãos do balde e repetir a operação por 30 segundos. 

Após realizar várias séries fazer o contrário, ou seja, enfiar as mãos e abrir os dedos o máximo que 

conseguirem. Este exercício deve ser feito por também 30 segundos. 

Para este exercício há outras variações, como as rotações dos punhos fechados. Podes ver mais em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lzrib1c5EK0 

 

Por agora é tudo. Fica só a sugestão deste vídeo com alguns exercícios: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=KzuUs3c-Ajg 

E deste canal POTENTE!!! : https://www.youtube.com/channel/UCZIIRX8rkNjVpP-oLMHpeDw 

 

NÃO ESQUECER NUNCA OS ALONGAMENTOS NO FINAL DE UMA SESSÃO 

DE TREINO!!  

 

Aqui ficam alguns exemplos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lzrib1c5EK0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=KzuUs3c-Ajg
https://www.youtube.com/channel/UCZIIRX8rkNjVpP-oLMHpeDw


ALONGAMENTOS 

 Cervicais 

 

Em pé ou sentados, alongamos lateralmente o pescoço, inclinando 

a cabeça para o lado com a ajuda da mão. 

 

 

 

 

De pé ou sentados, com as mãos entrelaçadas por trás da cabeça e 

por cima de nuca. Seguramos a cabeça para levá-la para baixo, sem 

mover o tronco, até que o queixo toque o peito. 

 

 

 Membros superiores 

 

De pé ou sentados, com os braços sobre a cabeça, seguramos um 

cotovelo com a mão do outro braço. Lentamente, levaremos o 

cotovelo até a nuca. 

 

 

 

Entrelaçamos as mãos, com as palmas das mãos para frente, 

esticamos os braços para frente. 

 

 

De pé ou sentados, com um braço fletido para trás e por baixo. O 

outro braço também flexionado por trás da cabeça. Se entrelaçam 

os dedos de ambas as mãos. Fazer com ambas as mãos em sentidos 

contrários. 



 

 

Entrelaçar os dedos atrás das costas. Girar lentamente os cotovelos 

para dentro, enquanto se esticam os braços. Levantar os braços por 

trás até notar o alongamento dos ombros, do peito e braços 

 

 

De pé ou sentados, cruzar os punhos entrelaçando as mãos. Esticar 

os braços até que as mãos fiquem por cima da cabeça e para trás. 

 

 

 

 Costas 

 

De pé ou sentados, com as pernas ligeiramente afastadas, 

inclinamos o corpo para um lado. Ajudando ao segurar o cotovelo 

com a mão. 

 

 

 

De pé, com as pernas retas, ligeiramente afastadas, inclinamos o 

corpo e apoiamos os braços estendidos. Para alongar, baixamos 

mais o corpo. 

 

 

Deitados, com os braços estendidos em cruz, fletimos uma perna e 

giramos o quadril sem levantar os ombros do solo. Podemos usar 

um braço como ajuda. 

 

 

 



De pé, com as pernas afastadas e ligeiramente fletidas, tocar nos 

tornozelos pela parte interior, enquanto elevamos as costas. 

 

 

 

Deitado de barriga para cima, com os joelhos fletidos sobre o peito. 

Segurar as coxas com as mãos, por trás dos joelhos e levar os 

calcanhares até as nádegas. Levar os joelhos até o peito, elevando 

os quadris e separando-os do solo. Nessa posição, estender as 

pernas para evitar espasmos musculares ou possíveis dores. 

 

 

Deitados com o corpo alongado, fletir uma perna sobre o peito com 

a ajuda dos braços. 

Repetir o exercício com a outra perna. 

 

 

 

 Membros inferiores 

De pé, um pouco distante de um ponto de apoio sólido onde 

apoiamos os antebraços. Flexionamos uma perna situando o seu pé 

no solo, à nossa frente, enquanto esticamos a outra para trás. 

Então, avançamos lentamente os quadris, mantendo reta a parte 

inferior das costas. Manter no solo a perna esticada, com os dedos 

apontando para frente ou um pouco para dentro. 

 

 

 

Segurar a parte posterior de um pé com a mão, levando-o 

lentamente até às nádegas. 

 

 



 

 

Partindo de pé, fletir as costas para tocarmos nas pontas dos pés 

tentando não fletir os joelhos. 

 

 

 

 

 

Deitados, com as pernas fletidas, os pés juntos pelas solas, 

tentamos manter as pernas abertas. 

 

 

 

 

Sentados, com uma perna esticada e a outra fletida com a sola do 

pé tocando a coxa. Inclinar o tronco para frente, em direção ao 

tornozelo. 

Repetir o exercício com a outra perna. 

 

 

 


