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Método de Treinamento em Circuito –  

(condicionamento físico e resistência muscular)  

Este programa de treino foi desenvolvido por RE Morgan e G.T. 

Anderson em 1953 na Universidade de Leeds, na Inglaterra, devido ao inverno 

rigoroso que não possibilitava o treinamento ao ar livre. O formato de treino em 

circuito original de Morgan e Anderson incluía 9 a 12 estações. Hoje em dia, 

este número varia de acordo com o esquema do circuito.  

Este método consiste em realizar diversos exercícios com um intervalo 

controlado mínimo (aproximadamente 15 segundos), ou sem intervalo, entre 

eles (PRESTES et. al., 2010; UCHIDA et. al, 2008). 

Este método é um dos poucos em que a carga deve ser moderada. Isso 

significa trabalhar próximo de 40 a 60% de 1 RM (repetição máxima) (BOSSI, 

2009; PRESTES et. al., 2010; UCHIDA et. al., 2008). 

O número de exercícios é definido conforme o objetivo e o grau de 

aptidão física do praticante e pode-se utilizar mais de uma passagem pelo 

circuito. Caso o praticante seja iniciante, é adequado que a sequência dos 

exercícios esteja baseada na montagem alternada por segmento, o que 

significa alternar, por exemplo, exercícios para membros superiores e 

exercícios para membros inferiores.  Neste método, utiliza-se em média 1 a 3 

passagens, de 6 a 20 repetições, dando um intervalo de no máximo 15 

segundos entre exercícios.   

Entre os princípios de aplicação do método circuito, destacam-se dois: 

• Circuito por numero fixo de repetições – realiza número fixo de 

repetições que corresponde a 50% do numero alcançado num teste 

prévio em cada estação. Registra o tempo de duração e depois o 

praticante deve tentar diminui-lo. 

 

• Circuito por tempo fixo – o praticante realiza o exercício de acordo com o 

tempo previamente estabelecido. Deve aumentar o numero de 

repetições sempre que possível. 

(COSSENZA, C.E., 2001) 

 

 



Quais são as vantagens do treino em circuito  

Cardiovascular:  proporciona um aumento moderado da capacidade 

cardiovascular em comparação com o treino de musculação tradicional. 

Tempo:  É necessário menos tempo para realizar este tipo de treino, uma vez 

que existe pouco ou nenhum descanso entre as séries. 

Perda de gordura:  É possível que haja uma maior perda de gordura com o 

treino em circuito em comparação com o treino de musculação tradicional. 

 

Quais são as desvantagens  

Força e massa muscular:  Dado que os pesos usados são bastante leves, a 

força e ganho de massa muscular são mínimos em comparação com o treino 

tradicional. 

Massa óssea:  Isso também é válido para a massa óssea, já que é usado 

menos carga. 

 

Treinamento 

 

Supino plano            

 

cadeira extensora           

 

remada baixa            

 

panturrilha sentado          

 

rosca martelo             

 

abdominal reto           

 

tríceps 

 

descanso ativo 

 

 

Serão realizadas 3 

passagens de 30,” com um 

intervalo para descanso de 

15 segundos entre cada 

exercício. 


