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3. INFLUÊNCIA DOS RITMOS BIOLÓGICOS NO DESEMPENHO 
COGNITIVO E DESPORTIVO  

 

Neste capítulo iremos analisar detalhadamente o efeito dos ritmos biológicos no 

desempenho em geral, e no exercício físico em particular. 

 

3.1 Efeito dos ritmos biológicos no desempenho 

Muito antes dos termos circadiano e cronobiologia existirem, já os 

investigadores se preocupavam com a determinação do momento óptimo do dia para a 

aprendizagem de determinado assunto (Carrier & Monk, 2000). Desde há mais de cem 

anos que as flutuações no desempenho mental têm sido estudadas, tendo sido 

encontradas evidências que apontam para a sua variação ao longo do dia. Assim, 

Ebbinghaus (cit. Colquhoun, 1992) reportou que de manhã a aprendizagem de sílabas 

sem sentido se dava mais rapidamente, tendência que atribuiu ao facto de ao fim do dia 

o vigor mental e a receptividade serem menores. Por outro lado, Bechterew (1893, cit. 

Colquhoun, 1992) defendia que a velocidade dos processos psíquicos era retardada de 

manhã e acelerada ao fim do dia. Por seu turno, sensivelmente na mesma época 

Kraeplin (1893, cit. Colquhoun, 1992) acrescentava, baseado nas suas investigações 

sobre a “curva de trabalho” que ao princípio da tarde existiria um período de menor 

rendimento, que relacionou com o almoço. Concluiu, ainda, que haveria um período de 

“aquecimento” de manhã e que o decréscimo ao fim do dia não estava relacionado com 

a fadiga pois desaparecia ao fim de duas a três horas de trabalho.  

Assim, desde há cerca de 100 anos que ficaram definidas três conclusões que 

ainda hoje são válidas no estudo dos ritmos biológicos: 

1. há ritmos que atingem o seu máximo durante a manhã e que depois decrescem ao 

longo do dia; 
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2. há ritmos que vão aumentando progressivamente ao longo do dia atingindo o seu 

ponto máximo ao entardecer; 

3. verifica-se que a seguir ao início da tarde há uma depressão em quase todos os 

ritmos, efeito que é designado como diminuição pós-prandial do almoço (post lunch 

dip effect).  

Muitos outros investigadores (Gates; Winch; Hollingworth; Laird; Freeman & 

Hoveland, etc.) se debruçaram sobre as variações circadianas de um vasto conjunto de 

ritmos, mas foi Kleitman que estabeleceu uma ligação entre estes estudos e os conceitos 

e pesquisas realizados no âmbito das flutuações circadianas do comportamento humano. 

Kleitman (1963, cit. Carrier & Monk, 2000) concluiu que muitas das curvas de 

desempenho eram paralelas à curva da temperatura corporal (Figura 16). Assim, este 

investigador concluiu que existiria uma relação causal entre a curva da temperatura 

corporal e a curva do desempenho sendo que para inferir esta bastaria medir a 

temperatura oral evitando assim o uso de testes de desempenho que além de 

consumirem tempo interferiam com as actividades normais dos indivíduos.  
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Figura 16: Curva da temperatura corporal 
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Tal como Kleitman, também Colquhoun (1971) se debruçou apenas sobre tarefas 

simples e repetitivas tendo concluído que existia um paralelismo entre a curva da 

temperatura e o desempenho nessas tarefas. Contudo, ao contrário de Kleitman, não 

inferiu a existência de uma relação causal entre a temperatura e o desempenho tendo 

atribuído esse paralelismo à existência de um ritmo circadiano de activação basal. No 

que diz respeito ao desempenho muscular, Colquhoun (1971) concluiu que uma variável 

fundamental que o afecta é o momento do dia. 

Posteriormente, os estudos viriam a revelar que não existia um único ritmo para 

o desempenho de tarefas, mas muitos sendo que o paralelismo com o ritmo da 

temperatura corporal se reduzia a um conjunto restrito de tarefas. Assim o melhor 

momento para desempenhar uma determinada tarefa depende da sua natureza (Folkard, 

1983) (Figura 17). Por exemplo, em testes de desempenho relacionados com a memória 

o que se pode concluir de todos os estudos é que o número de elementos envolvidos 

nessa tarefa condiciona o momento do dia em que se observam os melhores 

desempenhos. Com poucos estímulos a curva de desempenho correlaciona-se 

positivamente com a curva da temperatura corporal, mas à medida que a carga 

mnemónica aumenta essa relação desaparece, podendo até inverter-se obtendo-se os 

melhores resultados no momento em que a temperatura atinge valores mínimos. O facto 

de existir um paralelismo entre o desempenho numa série de tarefas simples e as 

mudanças no ritmo circadiano da temperatura deve-se à maior componente endógena da 

função implicada (Folkard, 1990). Por exemplo, a memória de curto-prazo não 

apresenta este paralelismo, apresentando a acrofase de manhã, devido à sua maior 

componente exógena (Arendt, Minors & Waterhouse, 1989; Atkinson, Reilly, 

Waterhouse & Winterburn, 1997; Lucidi & Violani, 1997; Testu & Clarisse, 1999; 

Silva, 2000b). Apesar disso, Folkard e Monk (1979, 1980) demonstraram que o melhor 
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desempenho matutino em testes de memorização a curto-prazo pode ser abolido se for 

impedido o uso de mecanismos subvocais (repetir material a memorizar em voz baixa) 

apontando para a existência do envolvimento diferencial de mecanismos auxiliares da 

memorização ao longo do dia. 

 

Figura 17: Curvas da temperatura oral, de alguns tipos de desempenho mental e do 

alerta subjectivo durante o dia (Folkard, 1990, adaptado de Reilly, Atkinson & 

Waterhouse, 1997) 

 

Os factores individuais como a idade, o nível de prática, a mudança de 

estratégia, a personalidade, o sexo, a forma física, a motivação, o nível de activação, o 

estado de fadiga ou repouso, a dificuldade e a duração da tarefa e o cronotipo 

influenciam o desempenho em determinada tarefa. Também influem no desempenho os 

factores ambientais e a periodicidade circadiana (Dodge, 1990). Em resumo, o 

rendimento não é um ritmo simples (Tepas, 1982).  

Posteriormente, alargaram-se os estudos do desempenho em variadas funções ao 

período da noite pois esse período tinha sido ignorado estudando-se apenas as 
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flutuações diurnas. Contudo, esse estudo coloca problemas adicionais pois a privação do 

sono (no caso de os sujeitos se manterem acordados para a realização das tarefas) ou o 

efeito do acordar súbito influenciam o desempenho.  

Apesar de os mecanismos que estão na base das diferenças de desempenho em 

variados momentos do dia ainda não estarem totalmente esclarecidos, podemos concluir 

que no que diz respeito à evidência da existência de ritmos circadianos subjacentes ao 

desempenho cognitivo a unanimidade reina (Youngstedt & O’Connor, 1999).  

No que diz respeito aos ritmos relacionados com o desempenho desportivo os 

resultados encontrados são contraditórios. Assim, a título meramente ilustrativo citamos 

aqui algumas variações circadianas encontradas em repouso: a variação da frequência 

cardíaca atinge entre 20 a 30% (Reilly, Robinson & Minors, 1984), o valor relativo do 

consumo de oxigénio por kg de peso (VO2máx) de 4 a 7% (Weddige, 1983, cit. Bulatova 

& Platonov, 1997), o débito de oxigénio de 5 a 10%, a concentração de lactato chega 

aos 21% (Ilmarinen, Rutenfranz, Kulian & Klimt, 1975, cit. Bulatova & Platonov, 

1997) e a capacidade de desempenho aos 20% (Bugge, Opstag & Magnus, 1979).  

Globalmente têm sido avançados dois mecanismos para explicar a variação do 

desempenho: o processo homeostático (quantidade de horas desde o acordar) e o 

sistema circadiano (relógio biológico). Estes dois mecanismos não são completamente 

independentes um do outro, sendo que as flutuações observadas no desempenho são 

geradas pela interacção desses dois processos. Por exemplo, a eficiência no desempenho 

de uma determinada tarefa pode diminuir devido à acumulação de horas desde que se 

acordou (mecanismo homeostático), ou devido ao facto de o ritmo gerado pelo sistema 

circadiano (relógio biológico) ser menos favorável ou ainda devido à interacção dos 

dois. Por outro lado, o desempenho pode ser estável ao longo do dia pois um dos 

sistemas pode contrabalançar exactamente a acção do outro (Carrier & Monk, 2000). 
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Com a formulação de modelos matemáticos para predizer o desempenho cognitivo 

alguns autores (Folkard, Akerstedt & MacDonald, 1999; Jewett & Kronauer, 1999) 

propuseram um terceiro factor para explicar a sua variação: um processo de inércia nas 

transições entre o sono e a vigília e vice-versa.  

A questão de como o desempenho varia durante o dia é extremamente 

importante numa série de actividades onde o desempenho óptimo é fundamental. Uma 

dessas actividades é o desporto. Só em termos bioquímicos e fisiológicos há um 

conjunto de mudanças necessárias para que o exercício seja executado de forma eficaz 

(Waterhouse, Minors & Waterhouse, 1990): o processo bioquímico base consiste em 

decompor glicogéneo, armazenado no músculo, para libertar energia para mover os 

músculos; isso provoca um acréscimo de sangue para transportar o oxigénio extra 

necessário a essa decomposição e remover o ácido láctico e o dióxido de carbono; a 

frequência cardíaca e respiratória aumentam para assegurar que os músculos recebem o 

sangue extra que necessitam sem que outras partes do corpo deixem de o receber e para 

fazer chegar mais oxigénio ao sangue e remover o dióxido de carbono do corpo; 

finalmente é preciso dissipar as enormes quantidades de calor produzidas pelo exercício 

o que é conseguido pelo acréscimo de sangue à pele e pelo incremento da taxa de suor. 

Em alta competição requer-se, além da preparação adequada, que os atletas estejam no 

máximo das suas capacidades, quer física, quer mentalmente (Waterhouse, Atkinson & 

Reilly, 2001). De seguida vamos abordar os principais problemas que se põem no que à 

medição do rendimento no desporto diz respeito. 

 

3.2 Problemas da medição do rendimento no desporto 

Estes problemas põem-se também em larga medida no que diz respeito a outras 

actividades. O primeiro problema é que o desempenho é uma variável voluntária e como 
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tal pode ser um simples reflexo das variações na motivação sendo que esta é 

considerada por muitos autores (Minors & Waterhouse, 1981; Cipolla-Neto, Marques & 

Menna-Barreto, 1988; Colquhoun, 1992; Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997) como 

sendo capaz de contrariar os efeitos dos ritmos biológicos. Blake (1971, cit. Colqhoun, 

1992) realizou uma investigação onde propunha aos participantes que eliminassem a 

letra “e” de várias folhas, durante 30 minutos, cinco vezes ao longo do dia. Numa das 

condições não era fornecido qualquer feedback sobre o desempenho, enquanto na outra 

os participantes eram continuamente informados sobre o seu desempenho. Esta 

investigação permitiu concluir que a amplitude do ritmo muda (diminui) quando os 

indivíduos testados têm conhecimento dos resultados de um teste, isto é, o incentivo 

fornecido pelo conhecimento imediato do resultado tende a mascarar as flutuações 

circadianas no desempenho. Assim, os resultados são sempre melhores se existir 

conhecimento do resultado obtido no ensaio anterior. Nos participantes que não tinham 

conhecimento dos resultados Blake encontrou dois picos no desempenho de tarefas de 

processamento imediato de informação: um de manhã e outro ao fim do dia (Figura 18). 

A explicação avançada por Colqhoun (1992) para o pico ao fim do dia foi a motivação 

acrescida para finalizar a tarefa.  

 

Figura 18: Conhecimento do resultado e variações dos desempenhos ao longo do dia 

(Blake, 1971, adaptado de Boujon & Quaireau, 2001) 
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Outro dos problemas é como executar a tarefa pedida sem que os efeitos da 

fadiga prejudiquem o seu desenrolar. É muito difícil que mesmo quando está 

extremamente motivado, um indivíduo seja capaz de manter esse nível de motivação 

indefinidamente. A solução para este problema é restringir o tempo gasto nessa tarefa o 

que por sua vez prejudica o tipo de tarefa que pode ser avaliado bem como a frequência 

dessa avaliação.  

Se a fadiga prejudica o resultado da tarefa a sua prática repetida, pelo contrário, 

beneficia-a. Uma das maneiras de resolver este problema é administrar um número 

suficiente de testes de maneira a que o efeito da prática diminua e seja de tal maneira 

diminuto que não influencie os resultados. A desvantagem desta técnica é que é difícil 

manter a motivação (ou evitar a fadiga) se essa prática for muito extensa.  

Outro problema que se coloca tem a ver com a quantificação e medida do 

rendimento (Cruz, 1996a). No desporto existem várias maneiras de se quantificar o 

rendimento: medidas objectivas (por exemplo, tempos, marcas, distâncias, resultados) 

versus medidas subjectivas (por exemplo, auto-avaliação do rendimento pelos próprios 

atletas ou pelos treinadores), medidas inter-individuais [por exemplo, a conversão do 

rendimento obtido (em tempos, por exemplo) em pontuações através de tabelas de 

padronização de resultados fornecidas por entidades reconhecidas (Federações, por 

exemplo), normalmente baseadas nos máximos das especialidades permitindo comparar 

resultados em várias especialidades] versus medidas intra-individuais (por exemplo, 

calculando a percentagem do máximo pessoal), medidas do processo de rendimento 

versus medidas do resultado.  

Um dos grandes problemas dos estudos de campo prende-se com a dificuldade 

em controlar as influências do meio-ambiente, como a temperatura. Por exemplo, 

especialmente no Verão, as temperaturas ao entardecer podem ser mais favoráveis à 
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obtenção de recordes. Outras condições meteorológicas tais como a velocidade e 

direcção do vento também podem influenciar o desempenho, por exemplo no ciclismo 

ou no atletismo (lançamento do disco, martelo, dardo, etc.). Na natação, em piscina 

coberta, estas influências ambientais são mais facilmente controladas já que a 

temperatura e a humidade são mantidas relativamente constantes.  

Finalmente, o desempenho é por definição uma função do sujeito acordado. 

Assim e uma vez que o sujeito a dormir não desempenha nada perdemos cerca de um 

terço da função estudada. Esse lapso de tempo pode ser preenchido se mantivermos o 

indivíduo acordado durante as 24 horas ou se o acordarmos durante o sono. Como já 

referimos isto coloca problemas adicionais de alteração dos ritmos. Logo, faz todo o 

sentido que ao referirmo-nos às flutuações estudadas sob estas circunstâncias as 

denominemos de diurnas e não circadianas. Se numa determinada modalidade 

desportiva os atletas têm apenas dois momentos diurnos de treino, a análise dos dados 

relativos ao desempenho ou outras funções relacionadas consistirá sobretudo em 

análises de variância e testes t e não em análises de séries temporais (habitualmente 

usadas na análise de funções circadianas).  

Apesar de todos estes problemas, muitas investigações têm sido realizadas para 

estudar o efeito das flutuações dos ritmos no desempenho desportivo. Em seguida 

apresentamos uma súmula dessas investigações. 

 

3.3 Investigações no desporto 

Os ritmos podem influenciar os desempenhos desportivos quer directa, quer 

indirectamente, através por exemplo, da privação de sono. Por outro lado, alguns 

aspectos do desempenho desportivo como a força muscular ou a coordenação podem 

eles próprios ser rítmicos. Finalmente, o ajustamento lento do relógio biológico às 
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mudanças provocadas por viagens rápidas através de fusos horários (jet lag) pode 

prejudicar os desempenhos dos atletas, uma vez que hoje em dia as provas mais 

importantes se podem desenrolar em qualquer lugar no nosso planeta.  

Os ritmos subjacentes ao desempenho cognitivo (que já analisámos) são 

relevantes nas prestações desportivas pois influenciam as estratégias competitivas, a 

tomada de decisões, bem como a compreensão e recordação das instruções dos 

treinadores (Atkinson & Reilly, 1996; Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997).  

Outros ritmos importantes nas prestações desportivas são os ritmos do alerta 

subjectivo e do estado de humor uma vez que podem alterar a predisposição dos atletas 

para desenvolver esforço físico de alta intensidade (Atkinson & Reilly, 1996). Para 

além disso, as variações no humor podem afectar a coesão de uma equipa. Quanto ao 

alerta subjectivo este sobe desde que acordamos até atingir a acrofase por volta do 

meio-dia caindo depois ao longo do resto do dia (Owens, MacDonald, Tucker, Sytnick, 

Totterdell, Minors, Waterhouse & Folkard, 2000). A acrofase dessa função é assim 

atingida algumas horas antes da da temperatura corporal o que pode ser devido ao facto 

de a acrofase das catecolaminas também se registar antes. Quanto ao estado de humor 

Monk, Fookson, Moline e Pollak (1985) encontraram variações diurnas na sonolência, 

felicidade e aborrecimento com o melhor humor a ser atingido cerca de 4 horas depois 

de acordar. Para a tristeza, calma e tensão não reportaram qualquer variação 

contrariamente a outros investigadores. Trine e Morgan (1997) estudaram o estado de 

ansiedade associado à corrida em momentos diferentes do dia: 0600-0800 horas; 1100-

1300 horas; 1600-1800 horas em 15 homens e 15 mulheres. Quer para as mulheres, quer 

para os homens, a ansiedade diminuía significativamente após o exercício sendo esse 

efeito independente do momento do dia. O esforço percebido embora aumentasse 

significativamente a partir de meio da corrida até ao fim não mostrou nenhuma variação 
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diurna, assim como as outras variáveis estudadas: frequência cardíaca, temperatura 

timpânica e a tensão sanguínea. Mais recentemente Owens et al. (2000) encontraram 

variações diurnas na felicidade (a acrofase situa-se mais tarde do que no estudo de 

Monk et al., 1985), mas não na calma.  

O conceito de esforço percebido emergiu nos finais dos anos 50 juntamente com 

os métodos para a sua medição, tendo originado desde logo um vasto conjunto de 

estudos em várias áreas, nomeadamente no desporto (Borg, 1998). Este conceito refere-

se principalmente ao trabalho muscular pesado, que implica sobretudo os sistemas 

musculo-esquelético, cardiovascular e pulmonar. Esforço percebido é a sensação de 

quão pesada e extenuante é uma tarefa física (Borg, 1998). É a acção de detectar e 

interpretar sensações do corpo enquanto se realiza exercício físico (Noble & Robertson, 

1996). Quanto a esta variável, avaliada pela escala de esforço percebido de Borg, apenas 

quando o exercício é de máxima intensidade demonstra uma variação circadiana (Reilly, 

1990). Como as flutuações no esforço percebido estão relacionadas com os batimentos 

cardíacos, e como a variação circadiana destes em resposta ao exercício é de cerca de 10 

batimentos, não é de estranhar que as variações circadianas no esforço percebido sejam 

difíceis de detectar (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997). Para além disso as 

diferenças no tipo de exercício, nas instruções relativas à escala de esforço percebido, 

no sexo, nas cargas de exercício juntamente com os momentos diferentes do dia podem 

provocar as inconsistências observadas nos estudos até à data (Trine & Morgan, 1995). 

Mais recentemente Waterhouse, Atkinson e Reilly (2001) sugerem que o ritmo do 

esforço percebido tem a sua batifase à tarde quando o indivíduo escolhe exercitar-se 

mais arduamente ou acha o exercício mais fácil.  

Quanto à dôr Winget, DeRoshia e Holley (1985) encontraram diferentes 

acrofases conforme o seu tipo: para a sensibilidade epicritica à dor (localizada com 
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elevada sensibilidade) a acrofase é entre as 0300 e as 0630 horas, enquanto para a 

protopática (difusa e de baixa sensibilidade) a acrofase é às 1100 horas. Para estes 

autores a percepção de dôr não está relacionada com os estados de humor sendo antes 

mediada por mecanismos endógenos. Waterhouse, Minors e Waterhouse (1990) 

defendem que o limiar da dôr diminui à medida que o dia vai decorrendo o que significa 

que ao fim do dia a probabilidade de sentirmos dôr está aumentada, embora acrescentem 

que as acrofases variam conforme o tipo de dôr em função de um maior ou menor 

componente endógeno. Contrariamente Procacci, Corte, Zoppi e Maresca (1974) e 

Strempel (1977) afirmam que a percepção de dôr revela uma maior tolerância ao fim do 

dia. Este dado é importante não só para a definição do período mais adequado para 

tomar analgésicos, mas também para a prática do desporto.  

Para além dos ritmos nas variáveis cognitivas, no alerta subjectivo, no estado de 

humor, no esforço percebido e na dôr há um conjunto de ritmos circadianos que têm 

influência directa sobre as prestações desportivas e que iremos abordar a seguir. Muitos 

autores (Winget et al., 1985; Reilly, 1990; Jehue, Street & Huizenga, 1993; Eichner, 

1994; Reilly, 1992; Atkinson & Reilly, 1996) têm defendido a existência de variações 

rítmicas em variáveis importantes para o desempenho desportivo tais como a força 

muscular, a ventilação máxima e a flexibilidade. De acordo com Reilly (1994) a maior 

parte das medidas de desempenho têm tendência a demonstrar uma variação diurna em 

correspondência estreita com o ritmo da temperatura corporal: a força de preensão, a 

força nas costas e nas pernas medidas em condições isométricas; o desempenho 

muscular dinâmico incluindo o salto para a frente e o salto vertical e o levantamento de 

pesos. A amplitude do ritmo varia de 7 a 10% para a força isométrica e 3% para os 

saltos. A agilidade, a coordenação motora, o tempo de reacção, a velocidade de 

movimento e a rigidez das articulações demonstram igualmente uma variação diurna. 
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No entanto, nem todos os desempenhos estão ligados directamente ao ritmo da 

temperatura corporal pois alguns são bastante determinados pelo ritmo da activação que 

é mais influenciado pelo ciclo sono-vigília (Reilly, 1994). Os ritmos associados a este 

ciclo, em função das células nervosas e dos seus transmissores, tendem a atingir o 

máximo antes dos associados ao ritmo da temperatura corporal. Os dois únicos recordes 

estabelecidos antes do meio-dia nos últimos 50 anos foram no martelo masculino e 

dardo feminino, provas “explosivas” dependendo de uma única acção e de uma 

estimulação muito forte do sistema nervoso central (Reilly, 1994).  

Por exemplo, em Portugal, na natação dos 141 recordes batidos entre Agosto de 

1995 e Agosto de 1997, 86 (cerca de 61%) foram batidos entre as 16 e as 20 horas, 

enquanto só 31 o foram entre as 9 e as 12 horas (cerca de 22%), não se sabendo as horas 

dos restantes 24 (cerca de 17%).  

Com o objectivo de facilitar a análise das várias investigações realizadas 

optámos por seguir o esquema proposto por Reilly, Atkinson e Waterhouse (1997) que 

dividem os resultados das investigações realizadas em quatro grandes categorias: 

resultados obtidos em condições laboratoriais controladas, respostas fisiológicas, 

respostas físicas e o momento do dia óptimo para treinar.  

 

3.3.1. Resultados obtidos em condições laboratoriais controladas 

Nesta categoria tentámos analisar cada um dos componentes do desempenho 

desportivo estudados de forma isolada em laboratório para testar as suas propriedades 

circadianas. Assim, iremos analisar os tempos de reacção, a flexibilidade/rigidez das 

articulações, a força muscular e a potência de curta duração. 
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3.3.1.1. Tempos de reacção 

Os tempos de reacção (quer a estímulos visuais, quer a estímulos auditivos) têm 

um papel importante no desempenho desportivo. Basta lembrar o tiro de partida em 

provas de atletismo, o apito em provas de natação, os semáforos verdes nas provas de 

Fórmula 1, entre muitos outros exemplos para nos apercebermos da importância que 

pode ter um tempo de reacção rápido para “poupar” alguns centésimos de segundo que 

podem vir a ser cruciais quando falamos de desporto de alta competição em que os 

contendores têm capacidades muito semelhantes. As investigações realizadas com esta 

variável permitem concluir que a acrofase dos tempos de reacção se verifica ao 

entardecer apresentando um paralelismo com a temperatura corporal (Kleitman, 1963, 

cit. Atkinson & Reilly, 1996). Uma das explicações que tem sido avançada para explicar 

este paralelismo é que quando a temperatura corporal aumenta um grau a velocidade de 

condução nervosa aumenta 2,4 m/segundo até um determinado limite (Winget et al., 

1985). Há, no entanto, que distinguir entre velocidade e realização perfeita da tarefa. Há 

muitas modalidades cuja velocidade pode impedir uma realização perfeita da tarefa: por 

exemplo, o xadrez, o golfe ou o tiro. Assim sendo, é preciso definir bem o que 

consideramos desempenho pois há autores (por exemplo, Monk & Leng, 1982) que têm 

encontrado uma relação inversa entre velocidade e perfeição: assim esta última pode ser 

pior ao entardecer. É necessário distinguir também entre tarefas simples e complexas tal 

como se pode observar na Figura 19.  

Embora na natação os tempos dependam da perfeição da técnica, uma vez que 

um dos indicadores fundamentais do rendimento são os tempos, o problema da distinção 

entre velocidade e perfeição não se coloca em termos de investigação. 
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Figura 19: A relação em “U-invertido” entre os níveis de activação e o desempenho. O 

nível óptimo de activação é mais baixo para tarefas complexas quando comparado com 

tarefas simples (adaptado de Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997) 

 

3.3.1.2. Flexibilidade e rigidez das articulações 

No que diz respeito a esta variável Gifford (1987) refere ter encontrado 

variações circadianas, com alterações de amplitude diurna de 20%, na flexão e extensão 

lombar, na rotação lateral gleno-humeral e na flexão para a frente de todo o corpo. No 

entanto, as acrofases destas funções têm uma variabilidade inter-individual bastante 

grande variando entre o meio-dia e a meia-noite. 

 

3.3.1.3. Força muscular 

Uma das variáveis mais estudadas em laboratório, dada a facilidade de medição, 

é a força muscular. O que se tem verificado nas investigações com esta variável é que 

independentemente do grupo muscular avaliado (mão, extensores do joelho, cotovelo, 

costas, etc.) e da velocidade de contracção esta variável apresenta consistentemente 

acrofases durante a tarde. A amplitude do seu ritmo chega a atingir 6% durante o dia 

(Reilly & Walsh, 1981).  
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No que diz respeito à variação diurna da força isométrica dos extensores do 

joelho Reilly (1990) concluiu que essa variável apresentava dois picos: um ao fim da 

manhã e outro ao entardecer. Uma das razões apontadas para justificar estes resultados é 

que o declínio durante a tarde se pode dever à falta de motivação provocada pelos 

ensaios consecutivos. Por sua vez, Callard, Davenne, Gauthier, Lagarde e Van Hoecke 

(2000) encontraram uma forte correlação entre duas contracções isométricas voluntárias 

com o joelho a 65º, desenvolvidas pelo extensor do joelho direito, e a temperatura 

central. 

A força das costas também é maior de tarde do que de manhã com uma 

amplitude de 6% (Coldwells, Atkinson, Reilly & Waterhouse, 1993).  

Quanto à força das costas e das pernas Coldwells, Atkinson e Reilly (1994) 

avaliaram quatro indivíduos em seis momentos diferentes do dia solar tendo concluído 

que havia um efeito significativo do dia com as acrofases a registarem-se às 1653 horas 

para a força das costas e às 1820 horas para a força das pernas.  

Wyse, Mercer e Gleeson (1994) avaliaram o efeito circadiano na força 

isocinética das pernas, em 9 estudantes, em três momentos do dia (0800-0900; 1300-

1400 e 1800-1930 horas) durante três dias. Concluíram que os resultados eram 

significativamente melhores entre as 1800 e as 1930 horas e que para compararmos 

valores relativos à força isocinética das pernas essa comparação deve ser feita no 

máximo com um intervalo de 30 minutos, devido à sua variabilidade.  

Phillips (1994) avaliou os efeitos dos ritmos circadianos na força muscular com 

19 estudantes. Estes tinham que realizar três contracções máximas no músculo extensor 

da perna e nos trícepes às 0300, 0900, 1500 e 2100 horas medindo-se a temperatura e a 

frequência cardíaca em repouso. Apenas foram seleccionados participantes intermédios 

no que ao grau de matutinidade diz respeito. Foram encontrados ritmos circadianos 
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significativos na temperatura e na frequência cardíaca em repouso. No que diz respeito à 

força muscular nas mulheres não se encontrou qualquer variação circadiana, enquanto 

os homens melhoravam o seu desempenho ao longo do dia. Finalmente, ao aumento da 

frequência cardíaca em repouso correspondia um aumento da força muscular. Quanto ao 

facto de não se encontrar qualquer variação circadiana nas mulheres pode dever-se a 

não ter sido controlado o momento do seu ciclo menstrual, ciclo infradiano que interfere 

com o ritmo circadiano da temperatura. 

Como se pode concluir, é importante a existência de medidas extremamente 

sensíveis que sejam capazes de detectar variações muito pequenas nos ritmos. Muitas 

das vezes, como o equipamento utilizado não é sensível a essas pequenas variações, os 

ritmos não são detectados (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997).  

A força que é desenvolvida num teste de força depende da motivação e de 

factores neuromusculares não sendo possível destrinçar qual desses dois factores 

predomina no ritmo circadiano da força muscular (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 

1997).  

 

3.3.1.4. Potência de curta duração 

Quanto à potência de curta duração, a maioria dos estudos que têm sido 

realizados têm utilizado o ciclo-ergómetro e o teste de Wingate. Este teste foi 

desenvolvido nos anos 70 no Instituto Wingate, em Israel, sendo o teste anaeróbio mais 

popular. Consiste em pedir ao sujeito para pedalar o mais rápido possível durante 30 

segundos sendo a resistência ajustada para um nível pré-determinado através de normas 

percentílicas consoante os sexos e a idade. É habitualmente utilizado para determinar a 

potência máxima anaeróbia e a capacidade anaeróbia. Hill e Smith (1991) mediram a 

capacidade anaeróbia às 0300, 0900, 1500 e 2100 horas tendo encontrado a acrofase às 
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2100 horas e com valores 9% superiores quando comparada com as 0300 horas. Estes 

autores avançam como hipóteses explicativas dessa variação as flutuações na 

temperatura corporal (que juntamente com a frequência cardíaca em repouso 

demonstrou também um ritmo circadiano), a activação cortical, as influências 

hormonais ou outras variáveis endógenas. Já Down, Reilly e Parry-Billings (1985) não 

encontraram qualquer efeito do momento do dia no teste de Wingate. Posteriormente, 

Reilly e Down (1986) também não encontraram nenhum efeito do momento do dia 

quando avaliaram a força dos braços num ciclo-ergómetro modificado. Uma das 

explicações apontadas para a discrepância nos resultados encontrada nos estudos de Hill 

e Smith (1991) e Down et al. (1985) e Reilly e Down (1986) tem a ver com o facto de 

nestes dois últimos se ter realizado um aquecimento vigoroso que pode ter contribuído 

para mascarar algum ritmo que pudesse existir. Reilly e Down (1986) avançam também 

com a hipótese de o nível de motivação poder interferir com os resultados minimizando 

assim as variações circadianas. Outros estudos procuraram medir os efeitos do momento 

do dia em esforços fixos que exigem consumo máximo de oxigénio (VO2máx). Esses 

estudos apontam para que o trabalho total desempenhado numa taxa fixa a alta 

intensidade é maior à tarde (Reilly & Baxter, 1983; Hill, Borden & Darnaby, 1992). 

Estes últimos autores mediram também a taxa de lactato, que foi muito maior às 2200 

horas quando comparada com as 0630 horas e o esforço percebido que não revelou 

nenhum efeito do momento do dia. Assim, concluíram que o desempenho superior às 

2200 horas pode ser devido a uma maior tolerância a exercícios de alta intensidade 

claramente associada com a acrofase da temperatura corporal.  

Melhin (1993) utilizou o teste anaeróbio de Wingate com treze mulheres, tendo 

concluído que as acrofases da potência e da potência média se encontravam às 1500 

horas por comparação com as 2100 horas e as 0300 horas.  
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Outras variáveis que têm sido estudadas são o salto em altura sem impulsão e o 

salto para a frente sem impulsão (Reilly & Down, 1986; Atkinson, Coldwells & Reilly, 

1992; Reilly & Down, 1992). Em todos estes estudos se verificou uma variação diurna 

com a acrofase de tarde e uma amplitude de 3,4%.  

Reilly e Marshall (1991) mediram a média e a acrofase da potência num banco 

de nado, em 14 nadadores, em seis momentos equidistantes do dia, começando às 0200 

horas, e concluíram que existiam ritmos circadianos na frequência cardíaca, temperatura 

rectal, alerta, potência média e potência máxima. Geralmente a acrofase dessas funções 

era atingida depois das 1600 horas e a amplitude variava entre 11% (para a potência 

máxima) e 14% (para a potência média). O desempenho não estava associado às 

preferências dos participantes por se exercitarem de manhã ou à tarde. Estes autores 

sugerem que a amplitude dos ritmos circadianos aumenta com a complexidade das 

tarefas motoras, sendo as tarefas mais complexas mais afectadas pelos ritmos 

circadianos. O desempenho estava correlacionado com o grau de alerta e a temperatura 

corporal. Sinnerton e Reilly (1992) verificaram que a variação circadiana no 

desempenho em provas de natação se sobrepunha ao efeito de perder horas de sono 

durante três noites consecutivas. Para além disso verificaram que a força de preensão (+ 

4,1%), a força das costas (+7,9%), a frequência cardíaca (+5,5%) e a temperatura oral 

(+1,3%) eram maiores de tarde (1730 h) que de manhã (0630 h). No que diz respeito à 

média dos tempos nos 50 e 400 metros estes decresciam 1,9% e 3,6 %, respectivamente, 

da manhã para a tarde.  

Bernard, Giacomoni, Gavarry, Seymat e Falgairette (1998) realizaram dois testes 

anaeróbios (força-velocidade e saltos) às 0900, 1400 e 1800 horas com 23 estudantes 

para analisar as variações diárias no desempenho máximo anaeróbio em testes de muito 

curta duração. Simultaneamente avaliaram a temperatura rectal. Controlaram ainda o 
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grau de matutinidade dos participantes. Verificaram a existência de variações diurnas 

estatisticamente significativas na potência anaeróbia máxima (+ 3% à tarde que de 

manhã) e nos saltos (+ 5% à tarde que de manhã). Estas variações no desempenho 

anaeróbio estavam em fase com as variações na temperatura. De acordo com os autores, 

para além das variações diurnas na temperatura também as variações diurnas na 

motivação e na coordenação podem contribuir para explicar estes dados. Concluíram 

ainda que o desempenho não tinha qualquer relação com o grau de matutinidade.  

No que diz respeito ao exercício anaeróbio não há grande consistência nos 

estudos sobre a variação circadiana (Shephard, 1999).  

 

3.3.2. Respostas fisiológicas 

De acordo com Reilly, Atkinson e Waterhouse (1997), há ritmos circadianos em 

todos os sistemas fisiológicos que demonstram responsividade ao exercício: temperatura 

corporal, actividade metabólica, activação do sistema nervoso central, funções renais, 

endócrinas, digestivas, etc. Durante o exercício alguns ritmos mantêm a amplitude, 

noutros esta desaparece e noutros ainda torna-se mais acentuada. 

Nesta secção iremos resumir os estudos que têm sido feitos para avaliar os 

efeitos do exercício físico em três grandes grupos de variáveis: a temperatura corporal, 

as variáveis cardiovasculares e os parâmetros metabólicos.  

 

3.3.2.1. Temperatura corporal 

Uma vez que muitos autores (Crépon, 1985; Waterhouse, Minors & Waterhouse, 

1990; Jehue, Street & Huizenga, 1993; Atkinson, Reilly, Waterhouse & Winterburn, 

1997; Badillo, García, Vicente, Galindos & Jiménez, 1998; Carrier & Monk, 2000; 

Birch & Reilly, 2002; Wright, Hull & Czeisler, 2002; Varkevisser & Kerkhof, 2003) 
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defendem que as flutuações na temperatura corporal são mediadoras dos ritmos 

circadianos no desempenho desportivo é importante verificarmos o que acontece com 

esta variável durante o exercício.  

Em indivíduos sincronizados com um esquema social de trabalho diurno e 

repouso nocturno a temperatura central apresenta a acrofase por volta das 17-18 horas e 

a batifase por volta do segundo terço do sono nocturno, após o período de maior 

incidência do sono sincronizado com ondas lentas e de máxima secreção da hormona de 

crescimento, e precedendo os momentos de maior incidência de sono com movimentos 

oculares rápidos e de máxima secreção de corticosteroides adrenais (Cipolla-Neto, 

Marques & Menna-Barreto, 1988).  

De acordo com Reilly e Brooks (1986) a acrofase e a amplitude da temperatura 

corporal profunda mantêm-se inalteráveis durante o exercício. No entanto Aldemir, 

Atkinson, Cable, Edwards, Waterhouse e Reilly (2000) verificaram que a temperatura 

central aumentava mais quando o exercício era realizado de manhã do que quando era 

realizado à tarde. A explicação que avançam para esta diferença é que de manhã os 

mecanismos do relógio biológico originam que a temperatura aumente, estando assim 

num modo de ganho de energia pelo que se torna mais difícil existir perda de calor, 

enquanto de tarde sucede exactamente o contrário, sendo muito mais fácil perder calor 

do que ganhá-lo.  

Um dos problemas que é preciso avaliar com algum cuidado está relacionado 

com os horários a que são realizados alguns dos grandes eventos mundiais e com a 

pressão sobre esses horários exercida pelas poderosas cadeias de televisão. Muitos 

autores defendem que há uma determinada temperatura corporal que é propiciadora de 

desempenhos óptimos. Acima desse limiar o desempenho é prejudicado. A própria 

saúde pode ser prejudicada por se atingirem valores próximos dos que provocam lesões 
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pelo calor excessivo. Uma vez que a grande maioria dos autores afirma que o ritmo da 

temperatura corporal se mantém durante o exercício, as maratonas, por exemplo, devem 

realizar-se de manhã, quando a temperatura corporal dos atletas é mais baixa. Apesar de 

a temperatura aumentar no exercício, há ainda uma diferença aproximada de 0,5 graus 

em relação a horários mais tardios. Assim, há uma maior margem de segurança 

impeditiva de se registarem lesões provocadas pelo excesso de calor.  

 

Figura 20: Efeitos do momento do dia na taxa de trabalho auto-escolhido (barra branca: 

07:30 horas; barra preta: 17:30 horas) e temperatura rectal (à direita no gráfico) durante 

80 minutos de exercício num ciclo-ergómetro (adaptado de Reilly, Atkinson & 

Waterhouse, 1997) 

 

Uma experiência realizada por Atkinson, Witte, Nold, Sasse e Lemmer (1994) 

permitiu ver a influência que a temperatura tem no desempenho desportivo. Nesta 

investigação pediu-se aos participantes para realizarem 80 minutos de exercício sub-

maximal de manhã e à tarde sendo o seu rendimento medido a cada 10 minutos. O que 

se verificou foi que à tarde, quando a temperatura é maior, os participantes começavam 

a um ritmo mais forte quando comparado com a manhã, mas depois, gradualmente, à 

medida que a temperatura subia e se aproximava ou ultrapassava o nível óptimo, o ritmo 

diminuía acabando por ser inferior ao da manhã. De manhã o que acontecia era que os 
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participantes começavam a actividade a um ritmo mais baixo, que depois subiam 

gradualmente durante os 80 minutos (Figura 20). As temperaturas mais altas aumentam 

a flexibilidade e diminuem a necessidade de aquecimentos, mas diminuem as reservas 

termais (Shephard, 1999).  

Em suma, quanto à temperatura as investigações parecem apresentar resultados 

consistentes, apesar da existência de alguma variação quanto ao momento exacto das 

acrofases e batifases.  

 

3.3.2.2. Variáveis cardiovasculares 

Os batimentos cardíacos durante o exercício são consistentemente mais baixos à 

noite independentemente da intensidade do exercício. Numa investigação realizada por 

Klein e Wegman (1979, cit. Minors & Waterhouse, 1981), na sequência de exercício 

moderado, a frequência cardíaca e a taxa de consumo de oxigénio tinham a acrofase 

entre as 1200 e as 1800 horas e a batifase entre as 0300 e as 0500 horas. Se o exercício 

aumentasse, a amplitude dos ritmos diminuía, sendo que o ritmo da frequência cardíaca 

podia mesmo desaparecer e o do consumo de oxigénio podia mesmo inverter a fase. A 

diferença entre a noite e o dia varia entre os 5-10 batimentos por minuto (Reilly, 1994; 

Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997). De acordo com Reilly (1990) a variação dos 

batimentos cardíacos em resposta a exercício de intensidade máxima varia com o 

momento do dia, embora a sua amplitude seja reduzida.  

McMurray, Hill e Field (1990) verificaram que as frequências cardíacas de 14 

homens eram significativamente mais baixas às 0600 e às 2400 horas quando 

comparadas com as 1800 horas num exercício de 30 minutos no ciclo-ergómetro a 75% 

da potência aeróbia máxima.  
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No que diz respeito à tensão arterial sistólica, Cabri, Clarys, De Witte, Reilly e 

Strass (1998) concluíram que não sofre qualquer alteração ao longo do dia. Quanto à 

tensão arterial diastólica esta varia com o momento do dia atingindo a acrofase entre as 

0000 e as 0200 horas.  

Os eventos cardíacos demonstram um ritmo circadiano sendo que nas três 

primeiras horas após acordar o risco de morte súbita é 2,6 vezes superior (Rocco, Barry, 

Campbell, Nabel, Cook, Goldman & Selwyn, 1987) apresentando um decréscimo 

acentuado ao entardecer (Willich, 1995). Entre as várias hipóteses que têm sido 

apontadas para justificar esse facto temos a assunção da postura erecta, uma maior 

reactividade das plaquetas (Tofler, Brezinski, Schafer, Czeisler, Rutherford, Willich, 

Gleason, Williams & Muller, 1987) e uma resistência vascular periférica acrescida 

durante a manhã (Panza, Epstein & Quyyumi, 1991). No entanto, Eichner (1994) 

defende que o que causa esse maior risco ao início da manhã não é o exercício, mas sim 

o ser de manhã pois as mudanças no sistema cardiovascular nomeadamente a 

agregabilidade das plaquetas ocorrem independentemente do exercício.  

Quanto às variáveis cardiovasculares o ritmo detectado em repouso em quase 

todas as investigações parece atenuar-se ou mesmo desaparecer à medida que a 

intensidade do exercício aumenta.  

 

3.3.2.3. Parâmetros metabólicos 

Quanto ao valor relativo do consumo de oxigénio por kg de peso (VO2) a taxas 

moderadas de trabalho (150 W), uma investigação realizada por Reilly (1990) mostrou 

que a acrofase ocorre às 1500 horas. Contudo essa variação podia ser explicada 

inteiramente pela massa corporal dos participantes. No entanto, com taxas de esforço 

mais baixas que 150 W, o VO2 apresenta variação circadiana independente da massa 
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corporal (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997). Quanto ao valor relativo do dióxido de 

carbono eliminado por kg de peso (VCO2) a sua fase e amplitude são semelhantes à do 

VO2. Quando a dieta é controlada não se verifica nenhuma variação circadiana na taxa 

respiratória.  

No que se refere à ventilação por minuto a fase mantém-se igual à do ritmo em 

repouso, mas é amplificada de 20 a 40% dependendo da intensidade do exercício. Tal 

como outros parâmetros ventilatórios (quociente expiratório e capacidade vital dos 

pulmões) a ventilação por minuto atinge o seu mínimo de manhã especialmente em 

asmáticos pelo que é recomendado que esses atletas não façam exercício antes das 0900 

horas (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997).  

Cohen (1995) realizou um estudo com 12 participantes onde estes corriam num 

tapete rolante a 75% da sua potência, durante 20 minutos, medindo-se o quociente 

respiratório em três momentos do dia: 0900, 1500 e 2100 horas. Apesar de existir uma 

variação diurna no quociente respiratório este não apresentou diferenças significativas 

entre as várias horas testadas.  

Deschenes, Sharma, Brittingham, Casa, Armstrong e Maresh (1998) conduziram 

um estudo com 10 estudantes que realizavam um exercício num ciclo-ergómetro às 

0800, 1200, 1600 e 2000 horas. Simultaneamente determinavam a frequência cardíaca, 

a temperatura rectal, a tensão arterial, o quociente respiratório, o valor relativo do 

consumo de oxigénio por kg de peso (VO2), o lactato e o esforço percebido. Verificaram 

que algumas das variáveis apresentaram variação diurna (tensão arterial, o lactato e a 

temperatura rectal), enquanto as outras não. O valor relativo do consumo de oxigénio 

por kg de peso (VO2) encontrado foi 10% maior às 2000 do que às 0800 horas, embora 

essa diferença não fosse estatisticamente significativa. O desempenho no exercício 

máximo também se manteve constante ao longo dos quatro momentos do dia avaliados.  
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As mudanças na adrenalina e na noradrenalina têm sido defendidas como uma 

das hipóteses para explicar as melhorias no estado de humor que se seguem à realização 

de exercício físico (Trine & Morgan, 1995). Estas catecolaminas apresentam um ritmo 

circadiano com valores mais baixos à noite do que durante o dia. O cortisol, pelo seu 

lado, apresenta um ritmo circadiano com a acrofase de manhã decrescendo depois 

durante o dia. Durante o exercício o cortisol mantém o seu ritmo circadiano inalterado, 

enquanto que os estudos realizados com as catecolaminas apresentam resultados 

inconsistentes.  

A existência de ritmos circadianos nestas variáveis não é consensual sendo os 

resultados das investigações inconsistentes.  

 

3.3.3. Respostas físicas 

Estas respostas estão sobretudo relacionadas com o facto do exercício poder 

provocar lesões, nomeadamente através da falta de flexibilidade. 

 

Figura 21: Variação circadiana na estatura humana em relação ao tempo depois de 

acordar. Os dados são expressos como alterações em relação a um valor de referência ao 

acordar (adaptado de Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997) 

 

No que diz respeito à estatura humana, quer nos homens, quer nas mulheres esta 

sofre uma variação diurna de cerca de 1,1% (Figura 21). Como já referimos no capítulo 
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anterior, este facto deve-se a que durante a noite a nossa coluna não precisa de suportar 

o peso do corpo permitindo que o líquido intersticial aumente nos discos inter-

vertebrais. Quando nos levantamos, o peso do nosso corpo faz pressão sobre os discos 

espremendo esse líquido. Assim, a perda de estatura relacionada com um treino com 

pesos é menor à tarde que durante a manhã pois o corpo humano vai “perdendo” 

estatura durante o dia. A maior rigidez dos discos intervertebrais durante a tarde e noite 

pode ser propícia a aumentar o risco de lesões, embora os valores superiores de força 

nas costas nesse momento do dia possam agir como um factor protector (Reilly, 

Atkinson & Waterhouse, 1997). Uma das maneiras de evitar essas lesões é assegurar 

que a nossa coluna vertebral seja alongada antes de um exercício exigente realizado à 

tarde ou à noite.  

 

3.3.4. Momento óptimo do dia para treinar 

Quando se aborda esta questão, imediatamente surgem duas associadas (Reilly, 

Atkinson & Waterhouse, 1997): qual o momento do dia em que os atletas estão 

dispostos voluntariamente a trabalhar mais? E qual o momento do dia que permite obter 

os melhores rendimentos no treino?  

Em relação à primeira questão analisemos qual o momento do dia em que os 

participantes escolhem exercitar-se a taxas de esforço maiores. Atkinson, Coldwells, 

Reilly e Waterhouse (1993) e Coldwells e colaboradores (1993) investigaram a taxa de 

esforço escolhida por participantes para desempenharem um exercício durante cerca de 

30 minutos num ciclo-ergómetro. Esse esforço apresentava uma variação circadiana 

com uma acrofase às 1900 horas e uma amplitude de cerca de 7% durante as 24 horas 

(Figura 22).  
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Figura 22: Ritmo circadiano na taxa de trabalho auto-escolhido. Era pedido aos 

participantes para se regularem de maneira a aguentarem o exercício durante 30 minutos 

(adaptado de Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997) 

 

O facto de ser às 1900 horas que os participantes escolhiam as maiores taxas de 

esforço não estava ligado a um aumento do esforço percebido medido pela escala de 

Borg nem ao consumo máximo de oxigénio que é uma função relativamente estável 

durante o dia (Reilly, 1987). Um dos problemas com estas investigações é que elas 

obrigam a um esforço que é desenvolvido sempre ao mesmo ritmo não permitindo aos 

sujeitos regularem o seu grau de esforço o que dificilmente acontece no desporto. Para 

obviar a este problema Atkinson e Reilly (1995) conduziram uma investigação com 16 

sujeitos em que lhes era pedido para desenvolverem 80 minutos de exercício físico sub-

maximal num ciclo-ergómetro às 0700 e às 1700 horas. Verificaram que o desempenho 

à tarde era melhor que de manhã, mas que nos últimos 20 minutos à tarde decrescia 

bastante (chegava a ser mais baixo que o realizado de manhã), facto que atribuíram ao 

aumento da temperatura que excedia os 38,3º considerados óptimos para o exercício 

(Astrand & Rodahl, 1986). Também Reilly e Garret (1995, 1998) obtiveram resultados 

semelhantes. Reilly, Atkinson e Waterhouse (1997) defendem que a curva da 

intensidade do exercício físico escolhido pelo próprio segue as flutuações da 
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temperatura corporal. Como já mencionámos anteriormente esta variação circadiana 

pode não ser evidente quando a temperatura ambiental é alta. Carrier e Monk (2000) 

referem mesmo que em casos de temperaturas altas a forma física medida através da 

frequência cardíaca e de exercício prolongado sub-maximal é maior de manhã.  

Um problema importante para o qual ainda não se encontrou uma resposta 

satisfatória é não se saber se treinos de manhã em determinadas modalidades (por 

exemplo, natação ou ginástica) alteram esta preferência por taxas de esforço maiores à 

tarde.  

Para responder à segunda questão (qual o momento do dia que permite obter os 

melhores rendimentos no treino?) têm sido realizadas muitas investigações com 

resultados contraditórios.  

Ritmo Circadiano 
 

Acrofase 
(horas) 

Nível de catecolaminas no sangue 0600 – 1000 
Nível de cortisol no sangue 0600 – 1000 
Memória de curto prazo 0800 – 1300 
Rapidez e precisão do desempenho motor 1200 
Raciocínio lógico 1400 
Flexibilidade do tronco 1400 
Vigor (auto-avaliado) 1500 
Taxa de respiração máxima  1500 
Menor fadiga durante exercício máximo 1600 
Temperatura central (esófago) 1600 
Força de preensão 1400 – 1800 
Consumo máximo de oxigénio 1500 – 2000 
Controlo olho-mão 2000 

Tabela 2: Acrofases de alguns ritmos circadianos que afectam o desempenho desportivo 

(adaptado de Armstrong, 2000) 

 

Armstrong (2000) defende que muitos ritmos fisiológicos e psicológicos 

essenciais ao desempenho desportivo atingem as suas acrofases entre as 1400 e as 1600 

horas. Este autor resume numa tabela (Tabela 2) os resultados das investigações de 

Graeber, Gatty, Halberg e Levine (1978, cit. Armstrong, 2000), Shephard (1984) e 

Winget et al. (1985). No entanto, as horas definidas nessa tabela são valores médios, 
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sendo que existem diferenças entre atletas (por exemplo, no grau de matutinidade) ou 

mesmo exigências diferentes de desporto para desporto que podem alterar esses valores 

(Armstrong, 2000).  

Moussay, Dosseville, Gauthier, Larue, Sesboue e Davenne (2002) fizeram uma 

investigação com 10 ciclistas que realizaram um trabalho a 50% da sua força num ciclo-

ergómetro podendo escolher a taxa de pedalada durante 15 minutos em cinco momentos 

do dia: 0600, 1000, 1400, 1800 e 2200 horas. Simultaneamente mediram a sua 

temperatura oral. A taxa de pedalada apresentou um ritmo diurno fortemente 

correlacionado com o da temperatura oral (r= 0.96; p= 0.009). Os autores avançam com 

duas explicações: uma taxa de pedalada reduzida de manhã pode beneficiar a 

coordenação inter e intra-muscular, ou as flutuações circadianas da temperatura corporal 

podem modificar o sistema musculo-esquelético. Assim, quando a temperatura corporal 

é baixa (de manhã) a velocidade de movimentos é baixa devido a maior rigidez 

articular. Por outro lado, há uma relação linear entre a velocidade de condução nervosa 

e a temperatura corporal causando uma melhor eficiência neuromuscular à tarde. No 

entanto, não foi encontrada nenhuma relação causal entre a temperatura corporal e a 

taxa de pedalada.  

Rodahl, O’Brien e Firth (1976), numa investigação com 22 nadadores, que 

nadavam 100 metros em vários estilos, concluíram que estes tinham, em média, 

melhores desempenhos às 1700 do que às 0700 horas. Contudo este padrão não era 

muito consistente pois em 85 comparações entre a manhã e a tarde, em cerca de 28% 

delas, o desempenho era melhor de manhã que à tarde.  

Rodriguez e Ibanez (2000) realizaram um estudo com cinco nadadores que 

percorreram 50 metros a nadar (utilizando uma piscina de 25 metros), em cinco 

momentos do dia: 0700, 1000, 1300, 1600 e 1900 horas em três dias separados por uma 
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semana medindo ao mesmo tempo a temperatura oral. Num dos dias o período de sono 

(8 horas) foi normal e a hora em que os nadadores obtiveram o desempenho máximo foi 

às 1900, momento que coincidiu com o máximo da temperatura oral. A hora em que os 

desempenhos obtidos foram os piores foi às 1300, período que coincidia com a 

diminuição pós-prandial do almoço. No segundo dia os nadadores dormiam igualmente 

oito horas, mas eram acordados de 90 em 90 minutos o que afectou quer a curva da 

temperatura oral, quer a do rendimento passando o período de desempenho máximo a 

ser às 1300 horas obtendo-se mesmo a essa hora os melhores tempos dos três dias. No 

terceiro dia os nadadores estavam 35 horas sem dormir sendo que o rendimento 

desportivo foi claramente afectado registando os piores tempos dos três dias. Quanto à 

temperatura oral, embora apresente um ritmo diurno, a acrofase não é coincidente com o 

período de máximo desempenho desportivo.  

Baxter e Reilly (1983) realizaram uma investigação, ao fim-de-semana para não 

interferir com os treinos, com 14 nadadores que nadavam 100 e 400 metros livres em 

cinco momentos do dia: 0630, 0900, 1330, 1700 e 2200 horas depois de um 

aquecimento padronizado. A temperatura, assim como a flexibilidade do tronco, da anca 

e dos ombros, a força de preensão e o fluxo expiratório também eram medidos. Os 

resultados obtidos às 2200 horas eram em média melhores cerca de 2,7 segundos nas 

provas de 100 metros e 8,6 segundos nas provas de 400 metros. Também encontraram 

um padrão diurno significativo para a flexibilidade do tronco com a batifase às 0700 e 

duas acrofases às 1200 e às 2200 horas o que pode ser devido à maior rigidez articular 

de manhã provocada pela imobilidade do sono. Não foi encontrada nenhuma variação 

diurna nas flexibilidades da anca e dos ombros assim como na força de preensão e no 

fluxo expiratório. Os autores encontraram uma correlação significativa entre uma maior 

flexibilidade dos ombros e melhores resultados.  
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Atkinson e Speirs (1998) realizaram uma investigação para determinar o efeito 

das variações diurnas nos serviços do ténis. Utilizaram seis tenistas intermédios em 

termos de cronotipo e pediram-lhes para executarem serviços de ténis em três momentos 

durante o dia (0900, 1400 e 1800 horas) em dias separados. A força muscular, a 

temperatura timpânica e o alerta subjectivo (embora estatisticamente não significativo 

ao contrário dos outros dois) apresentaram valores mais altos às 1400 e às 1800 horas 

quando comparados com as 0900 horas. A velocidade do serviço foi maior de tarde que 

de manhã (estatisticamente significativa), enquanto em relação à perfeição na execução 

do serviço esta foi mais alta de manhã que de tarde (estatisticamente significativa). 

Como já referimos a relação entre a velocidade e a perfeição em tarefas é muitas vezes 

não-linear (Sherwood & Schmidt, 1980; Cauraugh, Gabert & White, 1990).  

Deschenes, Kraemer, Bush, Doughty, Kim, Mullen e Ramsey (1998) realizaram 

um estudo com dois objectivos: por um lado verificar se existia variação diurna nas 

funções musculares ao longo do dia e por outro verificar se as variáveis fisiológicas 

concomitantes ao esforço máximo também apresentavam variação diurna. Para o efeito 

recorreram a 10 estudantes que realizavam extensões e flexões isocinéticas do joelho em 

quatro momentos diferentes do dia: 0800, 1200, 1600 e 2000 horas. Simultaneamente 

mediam a temperatura rectal, a frequência cardíaca, a pressão sanguínea, o lactato, a 

testosterona e o cortisol. Foram identificadas variações diurnas significativas na pressão 

sanguínea, na temperatura rectal, na testosterona e no cortisol, mas não na frequência 

cardíaca e no lactato. Com a excepção da fadiga todas as outras variáveis de 

desempenho avaliadas (potência média, trabalho máximo com uma única repetição, 

trabalho total realizado) eram significativamente influenciadas pelas variações diurnas 

embora esse efeito fosse apenas demonstrado a altas velocidades.  
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Krombholz (1990) realizou um estudo para investigar como variava o 

desempenho ao longo de 24 horas aproveitando, para tal, a realização de uma corrida 

por estafetas compostas por 10 membros que se desenrola das 1400 às 1400 horas do 

dia seguinte, ganhando a equipa que correr a maior distância. Foram analisadas duas 

equipas: numa delas o desempenho declinava linearmente ao longo das 24 horas, 

enquanto na outra o desempenho era menor durante a noite e aumentava ao longo da 

manhã. Para explicar a ausência de ritmos verificada numa das equipas composta por 

corredores sem experiência o autor avança a hipótese de que nesses participantes o 

stress combinado com a privação de sono era de tal maneira importante que mascarava 

qualquer variação circadiana que eventualmente existisse. As variações no desempenho 

da outra equipa quando comparadas com mais duas equipas participantes não revelavam 

nenhuma consistência com as acrofases e batifases a ocorrerem em períodos diferentes: 

este facto pode dever-se a condições específicas da competição ou a factores 

motivacionais. Normalmente eram os corredores mais experientes que demonstravam 

variações circadianas, embora as acrofases e batifases não apresentassem qualquer 

consistência entre eles. Em cerca de quatro participantes, foi possível comparar o seu 

desempenho em dois anos consecutivos sendo que as curvas intra-individuais de 

desempenho também não eram consistentes de um ano para o outro tal como acontecia 

nas curvas inter-individuais.  

O’Connor e Davis (1992) realizaram um estudo com 12 participantes para 

verificar se as respostas psicobiológicas ao exercício (corrida) variavam com o 

momento do dia. Pediram aos participantes para realizarem o exercício a 70% do 

VO2máx às 0800, 1200, 1600 e 2000 horas. Para além disso os participantes respondiam 

ao teste de Personalidade de Eysenck, ao Questionário de Matutinidade-Vespertinidade 

e aos questionários de Spielberger para avaliar a ansiedade-traço e a raiva enquanto a 
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frequência cardíaca e a tensão sanguínea eram medidas. Verificaram que as melhorias 

no humor e as mudanças cardiovasculares eram independentes do momento do dia em 

que o exercício era realizado. Em suma, no que diz respeito aos benefícios do exercício 

físico intenso para a saúde mental não há nenhum momento óptimo do dia onde esses 

efeitos positivos sejam ainda maiores.  

Reilly e Down (1992) estudaram a influência do momento do dia na capacidade 

e força anaeróbias. Os 12 participantes realizavam um teste de corrida de escadas, um 

salto e o teste anaeróbio de Wingate em diferentes momentos do dia: 0200, 0600, 1000, 

1400, 1800 e 2200 horas sendo medida a temperatura rectal antes do exercício. 

Verificou-se que esta apresentava um ritmo diurno com a acrofase às 1811 horas sendo 

a variação entre a batifase e a acrofase de 0,76º. O teste de corrida de escadas, bem 

como o teste de salto, apresentaram também um ritmo diurno em fase com a curva da 

temperatura rectal (com variações de 2 a 3%). Quanto à potência média e máxima 

medidas pelo teste anaeróbio de Wingate não revelaram qualquer ritmo circadiano.  

Mais recentemente Dalton, McNaughton e Davoren (1997) fizeram um estudo 

com sete atletas que realizaram um teste que indica o valor relativo do consumo de 

oxigénio por kg de peso e 3 testes de desempenho máximo durante 15 minutos: entre as 

08 e as 1000 horas; entre as 1400 e as 1600 horas e entre as 2000 e as 2200 horas. 

Outras variáveis avaliadas foram: a frequência cardíaca, o lactato, o consumo de 

oxigénio, o esforço percebido e a temperatura oral em repouso. A única variável que 

mostrou um efeito significativo do momento do dia foi a temperatura oral sendo maior à 

tarde que de manhã. O total do trabalho desenvolvido e a potência média foram maiores 

de manhã, embora não significativamente. A frequência cardíaca, o valor relativo do 

consumo de oxigénio por kg de peso e o esforço percebido apresentam uma curva 

similar à do trabalho desenvolvido com valores maiores na sessão da manhã. Assim, 
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apesar da existência do ritmo biológico da temperatura corporal este não parece 

influenciar o desempenho. Dalton e colaboradores (1997) concluem que o efeito dos 

ritmos circadianos pode ser contrariado pelas respostas adaptativas ao treino, isto é, se 

os atletas treinarem num determinado horário isso provoca uma resposta adaptativa que 

lhes permite ultrapassar os condicionalismos provocados pelos ritmos biológicos.  

Arnett (2001) realizou uma investigação para verificar o efeito de treinos de 

manhã e à tarde no desempenho de manhã e à tarde. Para isso avaliou 10 nadadores no 

seu desempenho antes e depois de 4 meses de treino de manhã e à tarde com o mesmo 

volume, intensidade e frequência (4 vezes de manhã e 5 à tarde semanalmente). 

Paralelamente mediu a temperatura corporal e o esforço percebido que apresentaram um 

ritmo diurno embora o do esforço percebido fosse oposto ao da temperatura. No que diz 

respeito ao desempenho antes dos 4 meses este era estatisticamente diferente entre a 

manhã e a tarde. Contudo, ao fim de 4 meses essa diferença deixou de ser significativa. 

Posteriormente Arnett (2002) avaliou se o aumento do volume do aquecimento 

eliminava a variação diurna no desempenho em provas de natação e se a diminuição do 

volume do aquecimento à tarde afectava a temperatura corporal e o desempenho. Os 

resultados obtidos indicam que um aumento do aquecimento de manhã eliminava a 

variação diurna na temperatura corporal, mas não a superioridade do desempenho à 

tarde. Já a redução em cerca de 33% do aquecimento à tarde não tinha influência, quer 

na temperatura corporal, quer no desempenho.  

Martin e Thompson (2000) investigaram se as respostas fisiológicas de sete 

nadadores a um treino típico de natação eram influenciadas pelo momento do dia. Em 

seguida a um aquecimento padronizado de 600 metros, os nadadores nadavam 10 x 100 

metros livres num esforço sub-maximal em dois momentos do dia: 0630-0800 e 1630-

2000 horas durante 3 dias. A temperatura oral, a frequência cardíaca, a ventilação por 
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minuto, o valor relativo do consumo de oxigénio, o dióxido de carbono expirado, o 

quociente respiratório, o lactato e a glucose eram medidos antes e depois do exercício. 

O esforço percebido era medido ao fim de cada 100 metros e a frequência cardíaca e a 

frequência de braçada durante os primeiros 900 metros. Encontraram uma variação 

diurna significativa em repouso na temperatura, na frequência cardíaca e no valor 

relativo do consumo de oxigénio nos três dias. Quanto à ventilação por minuto e ao 

dióxido de carbono expirado encontraram uma variação diurna significativa em dois dos 

três dias. Não encontraram qualquer efeito do momento do dia na frequência cardíaca e 

na frequência de braçada. Os valores do esforço percebido foram significativamente 

maiores de manhã que à tarde em dois dos três dias. Quanto à temperatura e glucose 

pós-exercício encontraram um efeito significativo do momento do dia em dois dias. De 

acordo com os autores, apesar de em repouso ser evidente um efeito do momento do dia 

depois de um aquecimento padronizado o efeito do momento do dia nas respostas 

fisiológicas durante um treino sub-maximal dilui-se.  

O efeito do momento do dia nas respostas fisiológicas à corrida foi investigado 

por Martin, Doggart e Whyte (2001) com nove atletas entre as 0700 e as 0900 horas e 

entre as 1800 e as 2100 horas durante 30 minutos. A temperatura corporal, a frequência 

cardíaca, a ventilação por minuto, o valor relativo do consumo de oxigénio, o dióxido 

de carbono expirado, o quociente respiratório e o lactato foram medidos em repouso, 

depois do aquecimento e aos 10, 20 e 30 minutos de corrida. O esforço percebido foi 

avaliado aos 10, 20 e 30 minutos de corrida. Foi observada uma variação diurna na 

temperatura corporal e no quociente respiratório em repouso. Durante o aquecimento e 

o exercício essa variação diurna da temperatura manteve-se, mas no que diz respeito ao 

quociente respiratório a variação diurna só se verificou durante o aquecimento. O 

esforço percebido era significativamente mais elevado durante a manhã. Nas outras 
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variáveis não houve um efeito significativo do momento do dia. Os autores sugerem que 

o aquecimento de manhã seja mais intenso porque a temperatura é mais baixa e aumenta 

mais devagar o que se pode reflectir, quer nas respostas ventilatórias, quer no esforço 

percebido.  

Por seu turno Callard, Davenne, Lagarde, Meney, Gentil e Van Hoecke (2001) 

estudaram a influência do momento do dia em ciclistas a quem foi pedido para 

pedalarem a uma velocidade constante (fixada a 65-70% da sua capacidade máxima 

aeróbia obtida previamente) durante 24 horas comparada com 24 horas de descanso. 

Mediram continuamente a temperatura, a frequência cardíaca e o trabalho total 

realizado. Quer em repouso, quer durante o exercício foram observadas variações 

circadianas significativas na temperatura e na frequência cardíaca. Para além disso 

observaram uma acentuação da amplitude e da média desses ritmos durante o exercício.  

Falgairette, Billaut e Ramdani (2003) investigaram os efeitos do momento do dia 

(0900, 1400 e 1800 horas) e do tempo de recuperação (2-3, 15, 30, 60 e 120 segundos) 

na velocidade em nove indivíduos recorrendo a um ciclo-ergómetro. Avaliaram a 

potência máxima e o trabalho desenvolvido total não tendo encontrado nenhum efeito 

do momento do dia nessas variáveis independentemente do tempo de recuperação. Estes 

processavam-se muito rapidamente e não pareciam ser afectados pelos ritmos 

biológicos.  

Num estudo realizado com 5 atletas masculinos Olímpicos da Selecção Francesa 

e três atletas femininos de esgrima Reinberg, Proux, Bartal, Lyevi e Bicakova-Rocher 

(1985) estudaram a fadiga e o humor auto-avaliados, a temperatura oral, a coordenação 

olho-mão e a força de preensão do braço esquerdo e direito em seis momentos durante o 

dia. Utilizando o Cosinor concluíram que apenas 26 das 56 séries temporais avaliadas 

(46,4%) demonstravam um ritmo diurno.  
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Torii, Shinkai, Hino, Kurokawa, Tomita, Watanabe e Watanabe (1992) 

investigaram os efeitos circadianos de um programa de treino aeróbio. Dividiram os 

participantes em três grupos que se exercitavam de manhã (0900-0930), à tarde (1500-

1530) e ao princípio da noite (2000-2030). Cada grupo fazia exercício num ciclo-

ergómetro durante 30 minutos a 60% do VO2 máximo quatro dias por semana durante 

quatro semanas. Foram avaliados o valor relativo do consumo de oxigénio por kg de 

peso (VO2máx), a frequência cardíaca e os níveis de lactato sanguíneo. Ao fim de quatro 

semanas o grupo da tarde demonstrou o maior aumento no VO2máx sugerindo assim que 

o exercício era mais eficaz nesse momento do dia. No entanto, o VO2máx foi medido 

para os três grupos à tarde. Hill, Cureton e Collins (1989), realizaram um estudo com 27 

estudantes, onde lhes era pedido para realizarem um trabalho num ciclo-ergómetro de 

manhã e à tarde antes e depois de seis semanas nas quais um grupo treinava 

regularmente de manhã, outro à tarde e ainda outro não realizava qualquer exercício. O 

treino melhorou quer o valor relativo do consumo de oxigénio por kg de peso, quer o 

desempenho em cerca de 8 a 9%. No entanto, essas melhorias eram independentes do 

momento do dia excepto para o limiar respiratório anaeróbio: este era mais alto nos 

matutinos de manhã e nos vespertinos à tarde apresentando diferenças estatisticamente 

significativas.  

Gutenbrunner (1993) reportou um acréscimo de 20% na força muscular em 

sessões de treino realizadas às 2100 horas quando comparadas com sessões realizadas às 

0900 horas. No entanto, o estímulo utilizado (contracções isométricas máximas) varia 

também circadianamente, o que torna difícil a interpretação dos resultados. 

Paradoxalmente Gutenbrunner (1993) relata que a aprendizagem de competências 

motoras é maior às 0900 horas.  
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É provável que essas melhorias acentuadas na forma física ocorram ao 

entardecer não em virtude da resposta ao treino, mas sim porque a essa hora do dia os 

participantes escolhem voluntariamente taxas de esforço maiores. Como já referimos, de 

manhã a resistência brônquica é maior e a capacidade pulmonar reduzida pelo que o 

exercício pode provocar maior desconforto e ser menos seguro sobretudo para atletas 

asmáticos ou com problemas respiratórios (Reilly, Atkinson & Waterhouse, 1997; 

Giacomoni, Bernard & Falgairette, 1998).  

Não há consenso no que diz respeito à melhor hora do dia para treinar, como se 

pode comprovar pela revisão das investigações que acabámos de realizar, embora em 

geral o desempenho aparente ser melhor à tarde. De facto, para Waterhouse, Minors e 

Waterhouse (1990), o exercício é mais eficiente ao fim da tarde porque podemos 

responder melhor e com mais velocidade e percebemo-lo como menos difícil.  

Todos estes resultados que acabámos de revêr de forma exaustiva permitem-nos 

tirar algumas conclusões, algumas delas salientadas por Youngstedt e O’Connor (1999):  

1. As acrofases e as batifases das várias funções estudadas têm um intervalo de 

variação muito grande pelo que o valor prático destes resultados é muito reduzido; 

2. Algumas das competências estudadas como, por exemplo, a força de preensão têm 

uma relevância reduzida em termos desportivos;  

3. A grande maioria dos estudos realizados tem sido com não-atletas a realizar tarefas 

novas o que torna duvidosa a generalização a atletas que repetem muitas vezes as 

mesmas competências; 

4. A maioria dos estudos não tem controlado algumas variáveis parasita que podem 

influenciar os ritmos: a temperatura do meio-ambiente e a motivação, por exemplo; 
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5. A grande maioria dos estudos realizados com atletas foi com um número de 

participantes muito reduzido, dada a grande dificuldade de realizar estudos com essa 

população. 

Estas inconsistências entre os resultados dos diversos estudos podem ser devidas 

a três ordens de razões (Deschenes, Kraemer, Bush, Doughty, Kim, Mullen & Ramsey, 

1998; Deschenes, Sharma, Brittingham, Casa, Armstrong & Maresh, 1998):  

1. Dispersão das horas escolhidas para os estudos, ao longo das 24 horas; 

2. Diversas metodologias utilizadas; 

3. Diferente selecção das variáveis de desempenho.  

Estes resultados devem interpretar-se com cautela pois envolvem mecanismos 

bastantes complexos dos quais os relógios biológicos são apenas uma parte, nem sempre 

a mais importante. Entre esses mecanismos assume particular importância a motivação. 

O objectivo da Cronobiologia é colaborar na compreensão da actividade humana, 

elucidando o papel dos relógios biológicos sem com isso pretender reduzir o 

desempenho humano a uma questão de ajuste ou desajuste da organização temporal do 

organismo (Cipolla-Neto, Marques & Menna-Barreto, 1988).  

 

Uma hipótese que parece lógica é que os matutinos atinjam o pico do seu 

desempenho desportivo antes dos vespertinos e que estes últimos tenham vantagem no 

rendimento desportivo, uma vez que é à tarde que, de acordo com muitas das 

investigações, se obtêm os melhores resultados. No entanto, as poucas pesquisas 

realizadas até agora sobre este tema não fornecem qualquer apoio para esta hipótese 

(Hill, Cureton, Collins & Grisham, 1988; Burgoon, Holland, Loy & Vincent, 1992; 

Bernard, Giacomoni, Gavarry, Seymat & Falgairette, 1998). Este último estudo já foi 

descrito quando abordámos a potência de curta duração. Hill e colaboradores (1988) 



 99

depois de avaliarem os participantes em relação ao grau de matutinidade pediram-lhes 

para realizarem exercício num ciclo-ergómetro entre as 0600 e as 0830 horas, e entre as 

1530 e as 1800 horas. Concluíram que os vespertinos tinham um aumento de 4% no 

valor relativo do consumo de oxigénio por kg de peso (VO2máx), mas curiosamente isso 

não melhorava o seu desempenho. Duas hipóteses se podem avançar para explicar estes 

dados: o aumento do VO2máx devido à temperatura mais alta, à tarde, era utilizado para 

acções não relacionadas directamente com o aumento do desempenho ou então os 

participantes à tarde estavam já cansados do acumular dos testes da manhã.  

O estudo de Burgoon e colaboradores (1992) foi efectuado com 26 participantes, 

9 matutinos, 6 vespertinos e 11 intermédios que realizavam exercício num tapete rolante 

das 0730 às 0830 horas e das 1930 às 2030 horas. A frequência cardíaca, o esforço 

percebido, o valor relativo do consumo de oxigénio por kg de peso (VO2máx), o valor 

relativo da produção de dióxido de carbono por kg de peso bem como o quociente 

respiratório e o desempenho foram medidos. Os dados demonstram a existência de um 

ritmo diurno no desempenho, com uma vantagem de 2% à tarde. No que diz respeito ao 

valor relativo do consumo de oxigénio por kg de peso (VO2máx) não se verificou a 

existência de um ritmo circadiano. Em conclusão nem os matutinos obtiveram melhores 

desempenhos de manhã nem os vespertinos obtiveram melhores desempenhos à tarde. 

Estes dois estudos (Hill et al., 1988; Burgoon et al., 1992) permitem reafirmar, mais 

uma vez, que os participantes, enquanto grupo, obtêm melhores desempenhos à tarde.  

Rossi, Zani e Meccaci (1983) aplicaram o Questionário Compósito de 

Matutinidade a atletas de diversas modalidades tendo concluído que os atletas das 

modalidades diurnas (golfe e tiro) eram predominantemente matutinos e os das 

modalidades mais nocturnas (pólo aquático) eram predominantemente vespertinos. Os 

resultados destes estudos são de difícil interpretação pois não se sabe se os atletas com 
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determinado cronotipo escolhem certos desportos porque estes se realizam nos seus 

horários preferidos ou se os atletas se habituam aos horários dos desportos que 

praticam.  

Apesar da inconsistência entre os diversos estudos, da diversidade das 

metodologias e variáveis adoptadas, estes sugerem que, genericamente, o rendimento 

desportivo apresenta flutuações diurnas com acrofases que se situam dentro do amplo 

intervalo das acrofases de muitas funções aparentemente relacionadas. Porém, no 

domínio da investigação em psicologia do desporto não se têm tido em conta os ritmos 

biológicos, assim como não conhecemos estudos que relacionem a cronobiologia com a 

motivação para o exercício e a actividade desportiva. 

Assim, é necessário que se realizem estudos no âmbito da psicologia do desporto 

que integrem a dimensão biológica, com relevância para os ritmos biológicos, em 

articulação com variáveis psicológicas.  

 


